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BIR GÜNDE «39>> ALMAN 
TAYYARESi D0Ş0R0LD0 

~İYasj kanaatleri ne olursa olsun, bü- -o---
i..;.. İngilizJer, Rusya harbinin, İngiltere Moskova, 11 (A.A) - Bu sabahki 
... ., Britanya adalarını müdafaa mak- Sovyet tebliği: Dün gece kıtalanmız 
~Yle Yapılan savaş kadar ehemmiyeti bütün cephe boyunca düşmanla çarpış.,. 
~oldu~ na kanidirler. Onlan bu su- rmşlardır. Muharebe bilhassa Viyazzna 
A•--~~ düşünmeğc se\'kcdcn şey sadece, ve Briyansk istikametlerinde §iddetli 
~Yanın iki cephede birden .dövüş· olmuştur .(SONU 4 NC'Ö SABİFEDE) 
-..,;ge mecbur edilmek suretiyle lngilte-
~ omuzlanndaki yükün hissedilir :111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

;~de hafiflemiş olması değildir. Ay- s l'ürk - Bulgar ınü- s 
... ~anda şuna inanmışlardır ki. kıta- : : 
._~yanın c1ev kudretine ayni çap- s nasebetleri ve bir E 

Rusyanm resmi organı olan Pravda gazetesinin ltfoskovadaki idarehanesi 

-·---·---·--·--·---·---·~-a----·-• -· ----•••• -·--•--•-•-·---·--·--·---·---•--•--•---·---·---·---•• 
Alman ticaret heyeti lstanbulda 
--------------------

Doktor. Klodyüs ve Ber
lin sefirimiz memnun 

••••••••••· •••M•••• nml 
ı.~~~~-~!.~~~ .~~~~-· 
imha hare-
ketl ri de,;. 
vam etli yor 

Rus yarma t~şebbüs
leri tardolundu 

-0--

18 NCI RUS ORDUSU BAŞKU· 
MANDANI MAKTUL OÜŞMOŞ 

Berlin, 11 (A.A) - Alman başkwnan
danlığının resmi tebliği: Azak denizinin 
fimalinde çok dar bir saha.sa .!ıkışt.ırıl
mış olan dil§manın imhası yakında bit
miş olacaktır. Muharebe meydanın~ 
18 nci Sovyet ordusu başkumandanmın 

- SONU 3 t)Nci}' SAHb'EDE -

~a.rk cephesinde bugünkü oo::iyeti ı·e 
Rus ordulanmn nerelerde çevrilmiş · 

olduğunu gösterir harita 

-•- •-•-•-•-•-•-•-•- •-•-•-•-•-•-•-•-•- t •• ,_,_,_, _,_ , -r- ı - o-~~ .. . . 
ıçın yapılacalr Anıt· Kabir Atatürlı 

-.. r kuvvetle mukabele ederek zama- = :: 
~'büyük demo~ler lehinde işleme- § Sof ya IY8Zetesi § Alman heyeti yarın OIJdet edfyo•- M .. b k ~· dd t. 
ıı....ı. fırsat vermek ıc;rn, Rusyamn bebe- : r" : usa a anın mu e l ~ı ayakta durması lazımdır. Bu ; ••- : İstanbul, ll(Yeni Asır)--,Dr. Klodyü- - 0
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'ıek di kad v d v - r.. lı Bul üna = sün riyaseündeki Alınan ticaret heyeti e! h h l --le. !t, şi?' 'ye ar u~a ıgı .. ser- E ur • gar m - e ve BerJin sefirimiz An'karadan şehrimi- uOn ava ücum arı 9 M k d t ld ~ .tıcı zayıata ra~en. bıtmcz tü~e.n- EselJatının IH»zuJması : ze gelmişlerdir. t a ar uza l ) 
t.... ~ ın~n kaynaklarıyle, Almanya ıc;ın. ; • j J E D KI d .. •--il uku b 1 . ar a 
=-~bus olmakta devam ettikçe, Al· = ımlıansızdlr d yor ar = b r. t od yus gaızek~etimıze:edev .. duil~ • • . . . 
.. ~ kıta h b. • kat'" ·-- = ı = eyann ın a mem e gor gu fnaılızler Avru · ~laıır • • ar ını • 1 su.r~tte. ~zan- : Sofya, . ı t (A.AJ - ~şam ~~ E iyi kabulden dolayı mütehassis olduğunu Jlii • 
"-' nı ıddm edemıyeceklen gıbı, Al· 5 çıkan Mır gazetesı, Bulgarıstan-Tur-; .. 1 rek-

ıı.... Utnumi efkin da, bu kadar m:uaz: E kiye münasebetleri hakkındaki ya-= so! eye Do~tluk ve karşılıklı itimat ha- pa ve Af rikada. ··-ii·-s·aJJaJı-·-·-·-amn·-·-·-dlf,_er·-··'·ep-_aıılnde 
~dakarbk1ardan sonra, neticesı ; zısında Bulgar kralının tahta çı- § vası içinde cereyan eden müzakerelerin -----·-·---·-·-·--- ·-·--- ·- _ Ankara, l l (A.A) _ B~vek8.1etten 
~ ış bir savaş karşısında sinir E kışının yıl dönümü münasebetiyle E: milsbct şekilde neticelenmesinden çok b•• •• k f ı• tebliğ edilmiftir: Ebedi Şef Atatürkün 

değlşllılllı yoJı •.• 

~ lan g~lden kurtularnıya- E Türk devlet. reisiyle Butgar ~I ~ mmnunum.:t demiştir. uyn aa ıyet /ngilterede miihim Ankarada yaptırılmaaı karar~hrılmıı 
ı.=.:... _ § araaında .~kılcı:' . t~grafları ~urk :: Berlin sefirimiz beyanatında: o1an (kabri) anıt projelerinin ·hazırlori-
k...~r, bugüne kadar, ~ya. har- = gazetele.rının bınncı sahifelennde E - SONU z 1Nct SAHİFEDE - •• t d·ı manevralar yapildı maaı için evvelce açıldığı ilan edilen 
~~le~ iimitler zavıyesındcn = neşretmış oldUklarını yazmaktadır.= -·-·-·-· ··-·-·-·-·-·-·-· -·-- aos er 1 er beynelmilel serbest mü9ab1lkanın 30 
~eme etmiŞlerdir. Fakat şimdi E Bu telgraf vcri§i iki memleket ara- E Jiıa birinci t~n 1941 tarihinde sona ere-
~- vuiyetin ağırlaştığını gizlemi-: sında uzun zamandanbeıi mevcut: Birleşik Amerika har.. AJ • ı• celt olan müddetinin ahval hazıra dola-
~· Abnanlarm bt'i neticeyi almal; § olan ve ~mi~liği son ~n.ma~larda ~ Jıliln1eP ~·el'i de man ıcga ın- yı.iyle bir müddet daha uzatılması bak-
~ sarfettilderl muazzam gay· = aik sık belirmıt bulunan ıyı munaae- = b ı·rec•k olur•a j y 
........ -.:- -:L-j :Lı~..ı!- -•----ası ihtimali- E betlerin bir delüidir. Gazete §U nok-s e g ~ • ....,,e .. eyfi, Af""'qa ue h·ıı landa memeleketin iç ve dr§ındaki mij.. 
"~.DUNA :ucucuuw ~ d kk i k k d' - dekı· sa 1 ere ubıltlar tarafından yaP.Jlan müracaat• -narada btiyük endişelerin 'başb~a E ta üzerine i at çe me te ır: .. E Flllstlne alıınlaP JJG,,,.._ lar ve ileriye sürülen mucip eebepleJ' gö2: 
~u t~ etmektedir. Bu endi- = cYabanc! memleketlerde bu mu- E D enı·z tı·caretı• Londra, 11 (A.A) - İngiliz hava ne- önünde tutulBJ'ak apğıdakl hususata 
!'le. L!Dıa c~. t) B' ..... • YJ = nasebetJerı bozmak için yapılan te- = -ft---':-:- •-~}i.IM •. Dlln -- L-- .... _.1...__ hu··cum ı·çı·n ha- L7_ -...:t_ı_.t ı.a:::•• in ssa uv~,,.e er ır ıgının • = · l B l h .. k.. · t f = .Lıa.n:\.&.Uill s.o::u e-- b-- llllYll ~.....- aarar v .... ~ur: . 
~-halin~ ._;bin çok c1aha uzun ~ uebbüs erv u ~b-r T? kuh-~~. art~ ~n- E n İngiliz hava kuvvetlerinin hareketle- 1 - Müsabakanın müddeti 2 mart 
iL~-.eti bambaşka inkişafiar arl' = dan oldugu gı ı ur u ume l a- = d • et rine daha elveıişb idi. İki yüzden fazla 19 .. 2 aktamına kadar uzatılmıştır. ~ .au~..-: de ·ı . im kted';..· §rafından da red · edilnıiştir.> ~ '\'e me enıv zı' rlanılıyor ~ t..L!~'1,.uan;çıooft n 1 en re e ır. : Mir ga.zeteaine göre, 4ki memle- S - SONU 2 İNCİ S.AllİJ'İJ)E - 2 - Türkiye dahilinde müsabık-
\ıı."L ~Ortae, ~kmhaı:e ':~yün::'!8y:~ s ket arasındaki ~üna~ebe~er ne.re- E namına Lı·rşey lar projelerinin bu tarihe kadar anıt· 
~ ~ ıe.· vahim ~I- : den gelirse gelsın hıç hır entrıka : [" kabır komiayonuna varmasını temin ede-
~ aası meee 1 en E: ile bozulmaz. S j...an. alaylaJtında idi• . SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
1ıı:. ibeydana (lkacaktır. Japonlar, tıpkı :ııııınmmııımıııımmnnıımmımımmımu= k 1 k •-,-
~anlar ıtibi Alman. zaferinin neticeıe- . . 8 mı y hC8 .IOlf DAKJK4 cunt ue INlllım için Çin =ıumınmınıımııııımmmmımıımmmmııı: 
a..;;=şmak i(bı, hic; fedaUrlıkta bo- Jng•lı:ılere göre lıdaJaıtı yetlşflPIJlyOP ~=-- Papa vakında ~=-~ ~ Şarki Siheryaya, Dış Mongo- ' -o---- • • •• • • • • • • •• 
~akın edeceklerdir. Japonlara göre llarp Londra, ıı (A.A) - İskoçyada bir : : 

~~...,.,..Uda• rl· Rusya mağlôp lteıo cin Ntün dünyflYG Almanlara ~öre ~bulunan bh- "-muhabiri yazl• ~ bir teşebbüste ~ 
"-t,,._t Ş1IJ'85I mUhakkaktır ki, İngilis- yaydmafı istidadında.. Kral altıncı Jorj belki bir sUn düşman E 5 
..:~1atitUn hu en kötil ihtimalleri naı:an olmadı' ' sende- Azak denizi işgali altındaki Sahlllere hUeum edecek E bulunacak ~ ~ alnuşlanlır. Hin~nm müda· Tokyo, 11 (A.A) - Japon parlAmen- olan Britanya hücum k:ıtalarmın manev- ; = 
~ ~ fevüllıde hazırlıklarda bu- tosu ~sından Sebeyhara Utin Ameri- h · b b• • rasmda hazır bulunmuştur. Kral manev- E · ; 
~ ıösteriyor ki, günün birinde. liyor, kendisini kasında yaptığı bir seyahatten dönmüş ar 1 ıttı an yüksek rütbeli deniz ve ordu su- ~ZehlPll gaz fıaJland- = 
~torluğu tehdit eden tehlikenin ve gazetecilere şunları söylemiştir : baylariyle birlikte takip etmiştir. B_u E mamasın•- lıadın ue -
~ kapılanna dayanması ihtimalini ( b• ı• • -Amerika harbe girerse · ınerkezi nevi harekat için husust surette teçhiz 5 .., = 
~z görmemektedirler. top ıya J Jr ve cenubi Amerika devletleri de bunu /ki SOIJyef ordu•U maf· edilmiş deniz nakliye vasıtalariyle nak- :~OCaJıların iafeslni 
lıet -tte bundan dolayıdır ki, Alınan dev- takip edeceklerdir.• ledilen aSkerler bir İskoç gölü kı~arı- E lstfyec:eJi.. = 
t.....:.~i Rusyanm yere St!rllmcsi, İngil- -:-o-- AMERİKA HARBE GİRERSE lup ve imha edildi na çıkış tallml yapmışlardır. Asken baş- E Bern, 1 ı (A.A) - Tag gazetesi-§ 
~e, altından kalkanııyacağı bir ~ar- Her şey lngUtere ue .Tokyo, 11 (A.A). - Binbatı K?noda ka vapurlarla gelen tank, kamy?11 ve = nin Bcrlin muhabirine göre Papa = 

.._letslôı edeceğini söylemiş_ti~. Amerllıanın "apa'ealda• bır nutlnmda Amerika.J~p~ya .münase- Berıı- 11 (A.A) - Alman husus! tayyaı:eye ~arşı ko~a topları takip .ey- E muharip devletler nezdinde pek ~ 
A~OSkovanın yolunu açmaga çnhşnn -' batından bahsederek de~tır ki : .• ~ lemiştir. Hucum, istihldm askerlenyle E yakında yeni br te§ebbüste bulu- E 
~ taz,Yikini en hiiyük heyecanla ta- rı yardıma IJağlı.. • - Harp hc:r un di'er bölgelere ya- tebligı: . . • . diğer deniz tayfaları tarafından yol ha- E nacaktır. Muhabir bu ma1Uınatı Pa- = 

eden lngiliz clklin umumiyesi, ce· Londra, 11 (A.A) - (Deyli Telgraf) yılabilir. Amcrıka harbe girerse mede- ~ denizi ~uJı:u'~~ı sona e~. zırlandıktan sonra deniz askeri ve meş- ;: panın Berlindeki mümessiliyle te- § ;!:t• ROstofa teveıcüh ~den tehlike· Lord Biverbrukun dönüşüne tahsis et- niyet harap olacak ve beynelmilel de- Hava filosunun l§bırliği ile ~~t .eden bur fskoçya alayının erleri tarafından E masta bulunan mahfillerden aldığı- S 
ll claila derin endi eler duyulmaktadır. tiği bir baş y12.1S1Dda diyor ki : Londra- niz ticareti kiilJiyen seldeyc uğnyacak- ~rdwı:ıuz b~~;:ıen 

9 
ordusu v~8g<>D:~ 0 !- yapılm:ışbr. Lofoten adası hücumuna iş- E nı bildirmektedir. Muhabir tqeb- § 

':.~.tabiidir ya dönen Lord Biverbruk ve B. Harri- br.• . ~ul e ır ~ :cu ~ . ~ ğfuet tirak etmiş olan kıtalar da kralın önün- E hüsün ~u maksatla yapılacağını ya- : 
~-ovstof, Knrkasyaya giden demiryolla· manın söylediklerine göre Londra mü- B. RUZVELT NUTUK SÖYLIYECEK or ~~ '"lerdir u;vk ~mı ~~ ~p de bir gösteri yapmışlardır. Bütün bu E: zıyor: § 
~-!1 iltisak noktasıdır. Bumdan Az.ak zakerelcıinden ve Büyük Britanya ile Vaşington, 11 (A.A) - B. Ruzvelt do- ve d~~ 64325 ~ 

8~ z.a~ ~ talimler tam bir muvaffakıyetle yapıl- 5 1 - Bütün muharip memleketler-~ 
~tini çevirmek suretiyle .biraz daha Birleş!k Amerikanın sulh programından n~~a .günü müo~~tiyl~ ~7 ~~e~ ~an Sl~ve ~m~::'sı?1mik.- mış ve muhtelif kuvvetler arasındaki E deki kadın ve çacuklann iaşesi içln 5 
~lllllba indikten sonra, şarki Kafkasya- Sovyet hükwneti tamamiyle memnun glinu bır nutuk :;oylıyeceğını bıldınnış- d ~ harp Pah . ld edilmiştir barekfltta tam bir Ahenk görülmilştür. : bir yardım teşkilatı yapılması. § 

Pek yüksek olmıyan geçitlerini zor- kalmL~ır. Tehlikeli bir taarruzla inki- tir. . I ~l ...._·lüld:. b:~e:u eo~ulardan 1~ çlN KITALABI YETirlşRiLtYOR 5 2 - Gelecekte muharipler tara- E 
t · · ONU ? 1NC1 SAHİFEDE SONU 2 INC SAHİFEDE A:q • il' ah E fından her türlü zehirli madde ku1- : 

........ .:..._ l;\ONU 2 NCI SAHiFEDE - - S ~ ~ - - • yan, Macar ve Slovak kıtaları 123365 Londra, 11 (A.A) - .~ye 1• m - ~ lanılmasının önüne geçilmesi. 5 
--·- ·------·-·- esir, 212 tank ve 672 top iğtinam etıni§- fillerde öğrenildiğine gore bazı Çın as· =ınııımmııııııımııııııııııımıııııııımımmıııı~ 

lerdir. _ so:-.:~ 2 txct .~l'.:!tVF.oE · 

Almanlann yakın h~ Harlcofta uri bir bina 

___ _,,_, __ _ 
Amerika - Japon mü· 
z.akeresi lreiilmedi 

MÜZAKERELERiN ·ANA 
HATlAftl 

TokYo, Ü (A.A) ·....: Amerika: - Japon
ya milzakerclcrinin, Alman menbaların
dan çıkanlari şayialara rağmen keSilme
miş olduğu salahiyetli mahfillerden bil
dirilmektedir. Bu müzakerelerin ana 
hatları şunlardır : 

Amerika, Mançuko hükümetini ve şi
mali Çindeki jnpon menfaatlerini kısmen 
taıuyacaktır. 

Japonya Çindcki muharebeye süratle 
nihayet verecek ve kuvvetlerini tedrici 
sure~ Çinden çekecektir. Japonya or
dusundaki müfrit Nasyonalistlerin bu 
ihtilafı kabul etmelerini japonya hükü
meti temin edecektir . . 

~ . . -
- ... • .. - . .. . . l 

.__, ~ - .. 

• 

1ngi)iz tanklan bir manevrada ilerleTken 
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Güzel Lukres 
HIR HABERLERi:, 

Von Pa nen vila- Satılan üzüm ve incirlerin tevzi listesi 
HENRY DE COC'DAN yeti ve beledi \le- •u7 .-. __ f ___ t_l ______ _ 

- 2 - • • · • zurr ıa eri dün borsa-
sözlerine Ce\.'ap vermek pek güçtü: çün- yı Zl , .. ar et ettı d 

----o----
Britanva irnparator· 

- Dostlarım, siz böyle bir harp hak
kında ne düşünüyorsunuz? .. Rutül'ler, 
bndilerlnl yeni tarh ettiğim vergileri 
;termlyorlar, bu sı.;retle Jupiter namına 
bina etmekte olduğum mabede yardım 
etmekten istinklf ediyorlar. Ben de, 
memleketlerini zapdederek bunlara ver
gileri hem de fazlasile verdireceğim.. 

ki bu deliknn'ının aile ınulıitlerinde ye- ~ b. ça yu·· kseldı· 
r l yoktu; Şİmrli, güzel bir Zli!'VCC)'C malik a ır par 
olduğunu bildirmek gafletinde bulundu- Alman sefiri IJııgün 

lnğu nun enı ni-
yt~t i için 

Hükümdarın bu sözlerine, memleke
tin Ayanı hep bir ağızdan : 

- Bu Rutül,l~re hadlerini hemen 
bildirmek Iaumdır. Hiç durmadan harp 
ll1n edelim, Uzerlerine yürüyelim! Ce
yabını verdiler. 

- Ardeo üzerine de yürümek IAzım
Clır; lejyonlarımıza bunlar sekiz gün mu
kavemet gösteremiyeceklerdir!. 

- Evel. Evet!. Hemen yilrüyelim. 
taş tq UstUnde bır .km1yalım. Halkın 
hepsini de esir ve köle olarak kullana
lım! 

Bu nrada Sıkistüs, hükiimdann bU
yUk o~lu : 

- Evet, bu memleketi tahrip edece
liz, halkını da esir alacağız! Fakat her 
feyden evvel güzel kadın ve kızlarını 
kendi zevk ve emellerimize hasredece
fiz! Bilmem ki sebebi nedir?. Son za
manlarda Roma'da gtizel kadın ve kız
lar çok ı.mı'dı ... Gt1zc1 kadın ve kızlar 
~inMkle de memleketimize himıet et
mek lAzımdır! dedi! 

Bu hüktlmdar zade, nefsinin zevk ve 
keyiAerfnden başka bir ş~y düşllnmez 
ve bir çok skandallarile Romada nazarı 
Öikkatl celbetmiı haris ve sefih bir ge1l9-
tJ. 

Bu lne kadar ıUJdlt eden Kollanhu, 
Romada artık gUzel kadın kalmadığı id
Ölası üzerine dayanamadı, ve hüklirnda
rm oğluna: 

- Büyük yanlışın var! Vaziyet hiçte 
ıenln sandığııı gibi değildir. Romada çok 
güzel kadınlar vardır? Hatta baska di
yarda bulunmıyacak derecede gfuel ka
dınlar! dedi. 

Fakat Kollantwı, söylemek istediği 
halde, bUtUn düşündüklerini söylemedi 
ve sustu. 

Bunu hisseden Sıkistils: 
- Neye sustun?. Söylemek istediğin 

sözlerin hepsini de söyle.. Söyle.. Diye 
urar etti. 

Bu IMara rağmen Kollanius yine sil
kC.t etti; akıl ve mantık icabının bayle 
oldu~unu anlamış idi. 

Fakat, Sıkistils. parmaklarında hU
lcümdar ailesine mahsus kıymetli yü
zükler bulunan ellle altın blr kupaya 
yilz senelik eski prap doldurdu; I~· 
ten .,nra : 

ğu için kendisine lanet ediyordu. Ve, S ,.,...,;. ld Jı 
şu süklıt ettiği inde, Kollanius kalbin- e !'-:la 9 ece 
den bir daınarm koptuğunu. ve istikba- Şehrimizde bulunan Alman sefiri 
liııin karardığını hissedC'l' cibi oldu. Von Papcn dün sabah vilayeti ve bele-

Ve Sıkistüs'de güzel Lukresi kendisi- diyeyi ziyaret etmiş. komutanlığa yap. 
ne mal etmek karcrını verdi. tığı nezaket ziyaretinde kart bırakmıı-

Ortalıkta dt'rin bir sü.kOt hasıl oldu; hr. 
davetliler birer birer kalktılar. hüküm- Sefir müzeyi ve Agora hafriyatını zi-
dardan müsaade alıp çıkıp gittiler. yaret ederek müzeler müdürü B. SalA-

II haddinden izahat almıştır. Bugün Sel-
Kollanius'ta sonuncu olarak kalktı ve çuğa giderek Efca harabelerini ziyaret 

saraydan çı'ktı; seri adımlarla evinin yo- ede~ek ve akşam üstü şehrimize dönc
lun.u tuttu. Yolda, gecenin serinliği Kol- ccktır. 
lanıus'u daha mantıki düşünmeğe sevk 
ettL 

Kollanius eve geldiği \'akit. vaktin geç 
olmasına rağmen karısını hususi daire
sinde uyanık ve kocasını beklemekte 
buldu. 

Kollarüus eve girince, hemen kansı
nın bulunduğu daireye doğru yürüdü; 
kapının yanına geldiği vakit bira~ dur-

. ... 
Karı:e dışında 

benzin satan
lar ,,.akalandı 

du; ve güzel kansının hayali önünde ----o--
knlblnin derin blr sızı ile burl.."Ulduğunu ~ • • nJ d w 
hissetti. val'tıJ .sanı::.r epoea• 

!çeriye girdiği vakit benzi sapsarı idi; rında 40384 litre benzin 
Lukres kocasının yüzüne bakar bakmaz !J f d .. Jfı t bit ~·ıd· 
vaziyette bir fevknlndclik olduğunu an- u un ~" es e&eı ••• 
ladı, ve : Garaj santrıılda karne harici bir 

- Ne oldun?. Biraz sıkılmış gibi du- benzin Bahtı yapılmıştır. Buradaki pct
ruyonrun, halinde büyük bir düşkilnlUk rol şirketlerinin satış memuru olan Hü
var. Acaba, hükümdar sana Iayık oldu- seyin Dizdar Ue Ömer Karpatın karne
ğun teveccühü mü göstermedi?. diye si olrnıyan şoförlere benzin sattıktan 
ıordu. haber \•erilmeşi üzerine fiat mürakabe 

- Kollanius: bürosu şefi ile birlikte müşterek tedbir 
cHayır ... Fazla bir teveccüh gördüm, nlınm~hr. Soför Melek karne mucibin

fakat ben kendi kendimi ateşe yak- ce 12 litre benzin aldıktan sonra aynca 
tını.> diyecekti; fakat kendisini tut- da 21 litrelik bir teneke benzini 24 lira
tu, mUmkün mertebe müstenn bir hal dan sabn almıştır. Bu sırada alınan terti
ile: bat üzere cürmü meşhut yapılmış ve 

- HUkUmdar bana çok iltifat eott\ maznunlar hakkında kanuni muameleye 
dedi. tevessül edilmiştir . 

- Şu halde bu kadar düşkün bir va- Petrol ııirkct1erinin garajdaki depo-
ziyete, kederli hal nlmağa sebep nedir?. ııunda elyom 40084 litre benzin bulun
Neden yanıma bir put kadar durgun ve duğu dıı tesbit edilmiştir. 
hareketsiz girdin? Sen her zaman yanı- ----
ma böyle mi girersin? lçeri girdikten DR. BEHC !' UZ 
sonra, neden bana -üdeta ağlayacak bir ç- ı .. lllrM.r-tanesı· 
hnlde - baktın?. _ ~ K nı:~ 

Genç kadın, bu sözlerin cevabını bek- tamtUnlanıyol' •• 
lerken kocasının daha fena bir bale düş- o B h u · · 
t "ğü' n -rdu t '-- r. e çet z çocuk hastanesı ınşa-
u n go ve eıucır : t ik _, dildtW• · k ş· - Şimdi dikkat d" . a .ının ma.ı e gını yazmıştı . ım-

d 
. k U e .IY~ sen nere- dı hastanenin dış mvaları yapılmRktndır. 

e ıse ağlama zeresın· goz yaşlan göz- H b • d h lerind ... .,... k ı · '~ .. Uk bir f astane u yı sonun a azırlanmıı ola-
• en ~ ... a çın en r.uç ırsat calc ve yakın bir ihtimalle 942 enesi 

b~klıyoı;!ar •. Hatta ağlamaŞa .. başladın başında faaliyete geçirilecektir. Çocuk 
~ile ... Soyl~ ban.a .. Ne var\d böyle ağlı- hastaneıl hmtrln büyült bir ihtiyacına 
)orsun?. dıye ıiddetle JSordu cevap verecektir. 

- BiTMEDi-.., .. 
- Kollanlus.. SözUnU ispat edecek 

bir JIÖZ s6yle .• Romada; çok güzel blr ka
dm olsun bana gGster! Diye fikrinde~ 
raı ettL 

Kollanlus, kendisine ~~ ikinci şa- BALIK l!OLLA.ŞTI 
rap kupasını, aon damlamıa kadar içti, Son günlerde körfezde balık artmış 

Pmif lıorumna teıelı· 
fıüDerlnJn llrtlyaçıan 
temin edllbJor-ft : ve piyasada bollanm1Jtır. Balıkhaneye 

- Madem ki. bu bdar mar ediyor- fa7.1n mikdarda balık gelmektedir. Çıpro 
IUD. sana keneli karımı numune olarak balıkları toptan 43 kuruş Sardelvalar 
gösteririm! deıneğe mecbur kaldı. 10 -15 buut Kefal balığı ı5 -18 bJruş-

Kral ı:ade : tan muamele görmektedir. Trança balı-
- Senin kamı mı?. Ha.. Duym~u. ğı da çıkmağa başlamıştır. 

jum .ar, senin geçen sene aldığın k~ 
cok g(lzelmif. Bunu merak etmiştim: 
fakat bir çok işler ve meseleler karını 
ıörmek bwıusunda bana vakit venne
di! Sen Spinıs Lukritüs'Un kızmı aldın. 
ceğil mi? .. dedi. 

B. Ad~ı Savar .. 
Vilayet muhasebel hususiye mUdürü 

B. Adil Sayar mezunen Balıkesire gl~ 
miştir. 

- EYet.. Lukres'i bir sene evvel aJ.- jiiiiiiiiiiiiRiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
aımı 

~· Olüm Bu .ında, davetlilerden diğer birisi, 
OrosUs Vitelllu.s söze karıştı : 

- Evel. Kollanius haklıdır; çiinld tmıirin maruf tüccarlarından 
zevce.si Lukres Romanın değil, bütUn Şamlı biraderler ticarethanesi mil· 
hükümdarlığın en güzel kadınıdır! dedL 

Haris ve şımarık hükümdar zaie : essisi B. Şükrü Şamlı bir müddet
- O ... dedt Fakat rica ederim, sizin ten beri mUptelA olduğu hastalıktan 

nnuırınızda blr kadın fazileti ve güzel- lrurtulamıyarak diln vefat etmiştir. 
liğ! nt'dcn ibaı ettiı., Cenazesi bugün öğle vakti tnönU 

Kollatius bu suale sadece : cadd~inde Mektupçu yoku~ karsı-
- Şeref ve namus! diye cevap verdi. sında 568 numaralı evinden kaldı-
- ..• Biraz da bize olan ağırlıklan!. rılarnk Hisar camiinde namazı kı-
Hükilmdar zade diğer davetlilerin lındıktan sonra asri kabristandaki 

hep sustu1clarmı görünce, biraz sustuk- aile knbristanına defnedilecek-
ıan sonra : tir. Vefatı kendisini sevenler arasın

da büyük teessürle l. ... -ı1 ..... - .... ·r. - Ne olu~ olc;!ın, niheyet Romada AQ&~ ~u 
güzel bir kadın bulunduğunu ve kozeni- * 
ır.in karısı olduğum.! kabul ve tasdik edi- Vefat eden biraderimiz ~ükrü 
y~rum. Sevgili Kollanius. .. Evini ziyaret Şamlınm cenazesi bugün Mektup-
içın bana m~saade edece~ini umuyo- çudald evinden kaldınlıp öğle na-
ruın. ~rtık ınannıış olduğum için kan- maundan sonra Hisar camiinde ce-
ııın gtızel olup olmadığını anlamak için naze namazı kılınarak oradan asr? 
Öeğil, saadefinizle iftihar etmek ve saa- kabristann götürüleceğini merhu-
ôelinize iştirak için geleceğim. dedi. mun dostlanna bildiririz. 

Kollanius için hükümdar zadenin btı lilaı-•wmm••rmmBŞmam:.iiiilıı:.i:ıi,!.iıi!'le~sıli·-· 

tzmirdeki pasif korunma t~kkülteri· 
r.!n iihtiyıu:ı olan portatif &biye çantam. 
hasta ta~ mah.ua sedye, mue ~e 
duvar saatleri yakııuia .satın alınacak
tır. Bu teşekkilllerin her tüdU ihtiyaç
krı ve levazım noksanlan temin edile· 
cektir. ---
'J'DldJJfı Orta ofıal 
subesl acılı,,or .. 
Hfilen açıkta~ bulunan 500 talebenin 

Tilkilik orta okul şubesi ittihaz olunan 
binada bu ayın ortasında derslere başla
yacaklan öğrenilmiştir. Tutulan binanın 
tadilen tamiri tamamlanmak üzeredir. 
yeni okulun öğretmenleri de tayin edil
miştir. 

DK. BEHCE'l.' UZUN 
7'EF'l'İ LFRi 
Belediye re.isi Dr. Behçet Uz dUn sa

bah KUltürparka giderek teftişte bulun
muş ve aU!kadarlarla görüşmüştür. Reis 
Garaj santralda da teftişler yapmıştır. ---'dAHISA 
~MNİYE!' MVDtJRü 
Manisa Emniyet mUdlirU B. Cavit Ma

ni.sadan şehrinııze gelmiş ve akşam av
det eylemiştir. 

KOYLVYE 
Tohınnlu.lı te11zU 
baslamtıJı Uzelt'e •• 

Şirndi~e fıadar 8JJSI çu11al üzüm ue 52512 çuval 
inclr satıldı-

Kuru meyva ihracatçılar birliği idare seliş kaydedilmiştir. 9 numara üzüm 
beyeü, dün umumi k.8Up B. Atıf lna- 44,50 - 45 'kuruştan muamele gôrmUş
nın reisliği altında içtima ederek satı- tür. 10 numaranın fiati 48,S kuruştur. 
lan İncir ve Uzümlerin tacirler arasında Şimdiye kadnr borsnda 81351 çuval 

üzüm .satılmı..cıtır. 
teni mevzuiyle meşgul olmuştur. B. lneir sn~<ilan normal surette devam 
Atıf lnan yaptığı temaslar hakkında etmektedir. Fiatler müstahsil için gayet 
izahat vermiştir. müsaittir. Şimdiye kııdar borsada mun-

Dün üzüm fıatlerinde küçük bir yilk- mele gören incirler 52532 çuvaldır. 
cr.a~ı::ıcı::ıı::ıı:ıc:ıCO'OX>~.r~ı:ıı::ıcıı::ıı:ıı:ıı::ıcoc 

J~tatürk için yapılan lngiJterede mühim 
Anıt . Kabir manevralar yaorldı 

- BAŞTAR.AFJ l iNCi SAo.fn'DE • - BA$TARAZ.J J İNCİ :;.:\;Hf:•'EU.t. -

-0---

GittiJıçe bü~üyen 

telılilıeler yaratmıştır .. 
ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI 1 lNCi SAHiFEDE • 

Jaınak \'C Novorosiskc inmek kabilidiı · 
Bilindi6: gibi, bu, şehir, Sivastopoldan 
sonra, Rusların Karadcni.ıde en milbİlll 
deniz üssiidiir ve petrol tnsfiyeiıancle· 
rini ilıth•n etmektedir. Askeri mütehal· 
sıslnr, böyle bir mnne\Tanın mu\•affakı· 
yctle tatbiki halinde .Kafkasyanın nıB· 

daCan cdilemiyeccği, irandan Süve>"8 
kadar bütün yollnnn mÜ!>tevliye açıla· 

fağı fikrindedirler. Yine Rostoftan ıe-

ceklerdir. Türkiye dışındaki müsabık- kerleri hücum ve baskın kılalım teşkil çen bir ikinci yol, Hazer denizi sahille
lar iııe ya dnhildcki müsabıklar gibi bu etmek üzere Britanya alaylannda husu- rinde zengin petrol kuyulannın merke
tarihe kadar projelerinin komisyona vu- si bir talim görmektedirler. Bu talim zi olau BakUya müntehi olur.. Üçüncii 
sulunu temin veya en geç 2 şubat 1942 çok sıkıdır ve hedef talime iştirak eden- bir yol da aşağı Volgayı takip ederek 
akşamına kadar bulundukları memle- lere müstesna bir dayanıklık ve teşeb- Stalingrada (Eski ismiyle Çariçine) in· 
ketlerdcki Türkiye sefaretine tevdi et- bUs kabiliyeti vennel...'iir. Her türlü h:ı- mektcdir. Bolşevi.klCI' 19%0 de DeuikinİJI 
mi~ bulunacaklardır. va .şartlan jçinde gece ve gündüz vapu- kumandasında hareket eden Beyaz R~ 

3 - Talimatname ve programların ra binmek ve karaya çıkmak, malzeme !arın ilc.ri hareketini burada durdur• 
diğer ahkam ve ııeraitinde başkaca hiç veya kıtaat nakleden hususi deniz nak- muşlardt. Görülüyor ki Rostof, KafkaS• 
bir değf~ikllk yoktur. liyc vasıtalarıru sevk ve idare etmek, yanın ve Orta Şarkın miidafaasında bir 

----- uzun müddet yiyecek ve malzeme alın- kilit noktasıdır. Bu sebeıdc Sovyetleria 
Alman tıcoret he veii m.adan harekAtta bulunabilmek usulleri burada anudanc bir antıka\·emet göster

bilhassa öğretilmektedir. Keza tallın gö- mcleri beklenir. Fakat Almanlar bO 
J s tan bu 1 da ren1er düşmandan zaptedilen silahların mukavemeti kırarak Kafkasyaya sa1-

- BASTARAI<ı 1 tNCt SAIIİFF.OL: tesirli bir surette nasıl kulJanilablleoo- kadarsa, Orta şarktaki İngiliz kuvvetle-
... • ğinl, piyade silahlariyle tanklara nasıl rinin Kafkasya - İran - Irak petrol b· 

c - Tarihte daima dost yaşamış ve hUcum edileceğini, her türlü engellerin vulanıu ayni zamanda müda!aa etmek 
tisla dllşman olmamış iki memleket ara- süratie nasıl aşılacağını da öğrenmekte- için a7.amİ gayretlerini sarfetmeleri kat1 
sında bugUnkü mesut inkişafı görmekle d" 1 bir zaruret olacaktır. Hülisa R··--
Türkiyenin BerUn mümessili sıfatiyle ır er. ------- harbinin son inkişafları Büyük Brtt;.: 
kendlıni mesut ve bahtiyar aıldediyo- ., . / ya imparatorluğunu gı"ttikçe ehemmiyet 
rum.> demiştir. Jngı iZ ere göre --"' 

Alman heyeti Pazartesi {!Ünü tayyare peyda eden tehli.keJer karsısında hm-· 
ile şehrimizden ayrılacak, sefirimiz d • BASTARAFI l fNCI SAHİFTmE . mıştır. Mücadelenin bu safhasında, fa· 
Edirne yolu ile Almanyaya hareket ed e şaf eden son Alman hamlesi iki heyetin (iltere, bir kerre daha en çetin bir ünti• 
ccktir. c- Moskovadnn ayrıldığı zaman hcnilz yeni hana davet edilmiş bulunmaktadır. 

başlamıştı. İngiliz ve Amerikan heyet-

--- leri reisleri Rus maneviyatından şüphe ŞEVKE'J' BİLGİN 
etmiyorlnr. Rusyaya yapılacak yardım 

Son ha __ J hücumları programının tatbiki için tngnıere ve 
Amerikarun kendi kaynaklarının bir ~ 

- BAŞTARAF1 l İNCİ SAH1FEDE - ğundan vaz geçmeleri icap edecektir .. 
bomb:lrdıman tayyaresi Rur ve Ren TruıhhUtlerirnizl yerine getirmek ve kah
havz:ılanndaki hedeflere ve Rotterdam. raman mUttefikimize verebileceğimiz 
Ostand, DUnkerk ve Bordo doklanna harp malzemesini yetiştlnnek için llzım 
yapılan hücumlara iştirak ebnişlerdir. olan hiç bir fcdakfi.rlıktan kaçınnuyaca-

HOLLANDA HAVA ğız. Bir çok meseleler, şimdi batı Rus
MEYDANLARINDA YANGINLAR yada bütün şiddetiyle devam eden mu
Loudra, 11 (A.A) - Fransız ve Hol- barebelerin neticesine bağlıdır. 

landa hava meydanlarına yeni Havuk Rusya muharebesin!n müstakbel ce
Ameirkan gece avcı tayyareleriyle hiı- reyanı üzerinde yapacağı tesir itibariy· 
cum edilmiş biı- Hollanda hava meyda- le?, batıda bir istili hareketine girişilme
nıncla Uç yangın çıkanlmışlır. Sonradan sini :stihdaf eden projelere yol açılmıs
bir Havuk tayyaresi yangın verine ye- ur. Fakat bu gibi mevsimsiz bir istila 
niden bombalar atmıştır. • teşebbüsü netice olarak diğer bir fcla-
İTALYAN TEBLiCt keti tahrüce sebep olacaksa buna ne lü

zum vardır? 
Roma, 11 (A.A) - İtalyan umumi •· 

L__ <>1... t bl'ği T bnık RUSYA ÇOKERSE ... 
&arargaıunın e ı : o önUnde İşçi parcsinin gazetesi olan ıDeyll 
kıtalanmız mevzil hareketleri esnasında Hcrald• şöyle yazıyor : 
bir -kaç esir almışlardır. Mihver tayya- Rusya için tehlike arlm14 Jse bu S<ıv
releri tarnfından Tobruk ve Marsa Mat- yetlcrin kAfi derecede yardım bulama
ruh bölgelerine yeniden hilcum edil- masından ileriye gelmiştir. 
miştir.. Gazete bundan dolayı gerek İngillz.le-
Linuın tesisatına, tayyarelere karşı ri ve gerek Amerikalılan tenk1t ederek 

koyma bataryalarına, malzeme depola- diyor ki : 
rma, kamyon topluluklnnna, konak yer- Eğer Rusya çökerse İngiltere ve Ame
lcrine ve tayyare meydanlarına muhte- rika da muanam bir tehlikeye maruz 
lif çapta bombalar isabet ett.!rilmişUr .. bulunacaklardır. Amerikalıları bu hu
Yangınlar ve infilaklar görülmUştur·· . susln tenvir etmekten daha müstacel bir 
İNGidz HÜCUMU vazifemiz yoktur. 
İngiliz tayyareleri Bingazl şehrine ve Gazete fngiliz milletine hitaben diyor 

civarına yeniden bomba atmışlardır.. ki : 
Hasar vnrdır, ins..nca 7.ayiat yoktur. Rusya}-n kMi derecede yardım edi1-

Gondar bo1gesinde ehemmiyetli bir mediği bu~Un bu memlekette hissedil-
hfidise olmamıştır. mektcdir. Şimdi hareket zamanı gelmiş-

ALMAN TEBLfl'wt tir. Rusya maj?JQp edilmem!ştir. Sende-
Berlin, ıı (A.A) _ Alman başku Iiyorsa da kendisini yeniden toplıyabi

mandanlığının resm.l tebliği: 1ngüterC: lir. Bunun miimkün olup olamıyacağı 
nin Farov adası limanında bir Alman meselesi bu memlekete en tam milzahe
savaş tayyaresi dün 25 bin tonilatodan ret vadetmiş olan iki büyük devletten 
fazla hacimde iki düşman t!caret gemi- ~~~-yardımın silratine ve hacmine 

____ , __ _ 
Eski polis mü
dürümüz eitti 

B. Scı.it ôıgiir 

Eski polis müdlirUmilz B. Sait öz~Ur, 
Polis mektebi müdilrlU~ü vazifesine bat" 
famak ilz<'re İstanbula hareket etmiş "8 
bir çok dostları tarafından teşyi ecı:lrni.t" 
tir. Şehrimizde bulunduğu müddetçe 
zabıta islerini büyük bir vukuf ile idare 
ettiği gibi herkese kendisini sevdirmiş 
olan B. Sait Özı?iirün aramızdan ayrıl
ması İzmir muhiti için bir ziyadır. 

Eski polis müdürümUzc J?iizel seyahat• 
lı:r ve yeni vazifesinde de muvaff akı· 
yctler dileriz. 

sini batımuştır. BaŞka iki vapur da ağır 
hasara uğratılmı.ştır. --.llfllıuu•lllll- .,, ... ACA 

ıı birinci teşrin gecesi sa .. ·aş tayyare- Birle,ik A mtı!rika har- :--. : ••••• 
!erimiz İngiltcren!n doğu sahilleri üze- b k / 
rinde mUhim bir limanı ve aynca cenup e girece 0 ursa 
batısında bir Ilınan tesislerini bombala- _ RASTARAFI 1 tNCi SAHİFEDE· - --
mışlardır. Vaşington, 11 (A.A) - Unnyted Pres ECZACI KEMAL K. AKTA,Ş 

Şimali Afrikada Alman savaş tayya· bildi · p daki h·"klirn t d 

Kal11 hn.lbe llarşıdır •• 

~.-0-J.l""'~~~~.l:r~/---- ~~y~~~' 

'> U G ÜN YENi SiNEMA MEVSiMiNiN ! 
Köylüye tohumluk buğday tevzii için 

bir talimatname hnzırlanmakiadır. Tev
ziat yakın günlerde yapılacaktır. 

O b rıyor : anama u e ar- Halk dı"lı·yle so'"ylenmı·s nııznl h:.krnet 
releri 1 !rinci teşrin gecesi Abusmak besinden sonra Amerika ve Kanada "'u " 
İngiliz tayyare meydanına hücum etmiş- d ı.._t k" · · "'d fa ve vecizeler P<'k çoktur. Kalp kalbe kat'" 

li d f arasın a ,IJ<I ı yanm urresının mu a · dır sözünü bunlardan biri olarak ~55-
lerdir. Fi ·stin e, Hayfa ngiliz petrolle- ası hususunda daha sıkı b!r iş birliği te- {1 h{it'" 

Elharıra Türkc.! ~arı·'-a 
~ 1J6r Elefıtrilıd 

SiNEMA~ı FiLMiNi GOSTERECEKTIR r11rı~ırllPn ö~dü .. 

1 ZABITADA 

G-u· LMEYEN KA DiN' k~~~~~t~::S~zrn~~nn~ek':r?~~:vu~~ · Samsunlu Mehmet Çıplak, elektrik hat-
~ t tında mevcut bir arızayı tamir ettiği sı-

rada elektrik çarpması neticesinde yere 
NE.Ji ER/ilST LLJBiTSH ,l; düşerek ölmüştür. Hadiseye Menemen 

c: Cümhuriyet milddelumumiliği el koy-

0 Y NAYA N GRETA GARBO f ml~~PıAn 
,. .~"'h'n~ arnf'-'d~iut •• A l'RfCA : MATBUAT U. M. MR\!LEKET JURNALi .. f: Urlanın Çamlı köyUne bağlı Burun-

HER GÜN : İLK MATİNE UCUZ FIAT ... -----~ suz çiftlif?inde dün sabah saat onda ko
l yun meselesinden Salih oğlu Hasan Sa

----f kin ile Ahmet Acar ve karde.şi Ali Acar SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 7 - , DA.. 
C-.tesi • Pmr 11 4le B A Ş L A R ..• 

-aı:ı = -~ı::ıı:ır.ıı:ı~J.r.r..-..r..-..o-..e-,.r.;."' -

f ıu-asında kavga çıkın~. iki kardeş Ha.san 
1 Sakini :sağ bacağından tabanea ikurşunu 

~ - .,._ ... ...4::;;,-_,.. ....... ~~_,.._,--_,..r.o--..o:~ ile varalamıs1ar ve tutulmuslardır. 

ri merkezlerine tesirli başka bir hücum min edilecektir. ereceğim. Hayahmda sevdi<iim ve d 
yapılmıştır. $!malt Afrikada hava nın- met hissi duydu!!um pek çok insanlar • 
harebelerinde Uç İngiliz tayyaresi dü- da buna karşı avnı duyguların belirdi· 
şürülmUştür. Bizim kayıplanmız olma- yrt· ı öRNEKStz J[~·,· ğini görmüşümdür. .. 
mı~. L[\ PROGRAM t\ DE Ustünden bakıp tn insanlara bili<~: 
İNGiLiZ HÜCUMJ.ARI vermek pek zor şevdir. Ma~r gı ' 
İnniJiz bombardıman tayyareleri dün BUGÜN. TCRKÇE hırcın gibi, zevzek gibi görünen nice ın-

eo Kt\• f RCIK sanlar vardır ki hem de övle del1ildir1.!!: 
gece Almanyanın şimal batısında bazı Ben kendimi bildim bileli; uzaktan ıır;" 
yerlere infilak ve yangın bombalan at.- tı~ 
mışlardır. Sivil halktan zayiat azdır.. PA ŞA renlerin bent kibirli bulduklanna rıı 
Bir kaç yerde evler tahrip edı"J-ıe ve tali olmuşumdur. Kibir tamamen ceh~ 

"~ Jetin arazındadır. Hnynt nedir. tabla 
yanmıştır. Altı düşman tayyaresi dil- , HALİDE • sAiT TARAFINDAN ~ ka"" altmış. yetmis_, bilemedin seksen. 
ŞUrülm"MUr. . · "'· ~ ~· .,. o 11 o· doksan senelik bir ömrün kibirini nı> 
İNGİLİZ TEBJJöl 1111 sine sı~dıracaksınız, bir dHsünUn?! "f, 
Londra, 11 (A.A) - İngiliz hava ve rün Uk yirmi, yirmi beş senesi çoctJ ~-

dahili emniyet ne'Ulretlerinin tebliği : HAYDUrl.AR Iukla, on, on beş senesi havatı dinll>T?~91 Az mikdarda dUşman tayyaresi dün ADASINDA le, on on beş ene.si de dil:ilebilindı ltı. 
gece İngilterenin sahil cevrelerlnde uç- İLK DEFA o hayata istikamet ve istikrar verme..,;.. 
muştur. Doğu İnr,1lteresinln iki muhtelü TÜRKCE SÖZLtl gectikten sonra zaten ömrün sonu 8" 

yerine bombalar atılmıştır .. Bazı hasar MEMI. .. ft;J<f!T JURNALİ rünmUştUr. ]V 
ve bir yerde de insanca az zayiat var· SEANSLAR : HER GÜN : lnsanlara Ustünden değil icinden :-~ 
dır. Bir dUşman tayyaresi tahrip edil- mak, kalp kalbe karşıdır sözüne dl 

. . 11.15 - ı.oo - C.30 - 8.00 DE.. k k . 
mıştır. ettne gere tır. 



.\!lt.kTESRt~ P.A7.Alt IOdl lfENI ASIR SARIF'E J 
··················~·················· ! ANKARA RADYOSU : 
i B u G v N K OP R o G R A 1\1 : 
•••••••••• • •••••••• J~'e"'m:=Şıırı;;;aD .. :;;:;m,wamıı~~:==mmııvr "'ı"";""K'"''lll'"a"ııı'mD""'"'""~~---=· 

;:: 8.30 Program ve memleket saat ayan, 
=:: = 8.33 Müzik pl. 8.45 Ajans haberleri 9.00 
@ " - - • • - ·--<-ı = Müzik pl. 9.30 - 9.45 Evin saati.. 12.30 

~"ııııı111111111 f ~!~i~!.~~~~!~.~.~;!~s!. v 111111111111111~ i:~~ Ş:rtT;;ml(~!:ir :~:~~ 
YA

ZAN : FREDRIK DAVİS 12.45 Ajans haberleri 13.00 Mtiı.ik: Tak
lt.L. sim, türkü. zeybek ve oyun havaları .. 
~gata werifte göre rehberlik, yerine göre 13.30 - 14.30 Mtiz.ik : Radyo salon or
~ " · kestrası 18.00 Program ve mein.leket sa-

llttirşitUk veya hali.skirlık yapan bu Pirifani at ayan, 18.03 Müzik: Radyo caz ve 
kimdi, acaba?.. Tango orkestrası .. 18.40 Müzik: Muhte

lif makamlardan şarkılar 19.30 Memle-
- 5 - ket saat ayan ve ajans haberleri. 19.45 

\ıı... ~~gut, derin bir hayret ve hat.U te olan Rabengut, başını kaldırdığı za- Serbest 10 Dakika 19.55 Milı.ik : Muhte
~bir helecan içinde olmasına rağ · man bir sevinç sayhası salıverdi : lif sololar 20.15 Konuşma (Meslekler 
'.~~dan bucA-dı- ol_ mı-yan •A. dı _ol - mı_ ynn _ a _ dnm• he- konuşuyor) .. 20.30 Milı.ik : Fasıl heyeti 
~ '"4Utl• kim olduğunu sordu.. Fakat men yanıbaşmda durmuş kend:sine bak- 21.00 Müzik : Karışık şarkılar 21.35 An-

...,. şu cevabı aldı : makta idi. kara Sonbahar At yarışları neücelerl. 
~ ...... ~.gün gelecek kim olduğunu öğ- Rabengut, Piri fnni~'e kim olduğunu, 21.45 Müzik pl. 22.30 Memleket saat 

A:.':.l\.Sln!.. nereden içeri girdiğini, ne istediğin! sor• ayan ve ajans haberleri 22.45 Anadolu 
~~ seneler geçti; Rabengut bil- mağa lüzum görmeden : ajansının spor servisi 22.55 - 23.00 Ya-
~ \'e bUyUdUkçe Şarkın esrarına o - Ey bütün varlığın varlıf,rı .. Söylennki ___ · _P_ro_gr_am_v_e_k_np_an_ış_ .. ____ _ 
~ &r daha fazla vukuf peyda etti. Za- bana ne görüyorsun? .. Çünkü benim in
ıı.; iti kın btıy{lk esrarına karşı büyük sani gözlerim, senin i1Ahi gözlerinin gör· 
~tak ve meyli vardı : H!ndin fa- dükler!ni göremiyor! .. Dedi .. Borsa 
~bedi le. gitgide gizli, dağ başlarındaki Piri fani, mırıldanır gibi : 
~erin hrahmanlarlyle fuı.siyet im- - Ölüm görüyorum .. Güçlükle yilrU· -----
~~ ı buldu. Garp fllemine ve Alim- yen birisini görUyorum! Karanlıklar ve tİZÜM 
~ ·~lrnaz gibi- ~örUnen nice hari- bulanık sular içinde yürüyor .. Fakat bu 618 S. Sleymanoviç 
"lak." IWrdil, ve bütün cOlmaz• lann da ölüme malıkfundur; çtinl'ii adil Af. 571 M. j . Taranto 
ltt ~e iman etti. Hint ve Hintli- 1ah onun üzerine lanet damgasını vur- 657 ÜzUrn Tarım 
~~ta her sırn gösterdiler. muştur. Şimdi kanı içinde yüzüyor. Ya· 174 İncir T. A. $. 
~ h en bir gün arz üzerinde yapa nında parlıyan bir -şey .• Kan, arzın kal- 190 F. Solari 
il ill.tı ldığuu gördil. Babası ve anne- binin kanı var. dedi.. 121 M. Beşikçi 
~tlştu .. Bunun üzerine garbe. Ame- - H 1 T 1\1 E O t - 89 j. Taranto Ma. 
fi dönmeğe karar verdi.. 86 Ahmet Etem 

lııı...'.~rkta bir ev k!raladı; bu evin A l l ör 77 Şükrü Ogur 
~bir Hint mabedi gibi döşedi, da- ... man ara g e 59 Akseki Ban. 
'Bu evde mfinzev! bir bayat silr· • BASTARAFI 1 fNCJ SAHİFEDE • 81 M. Portakal 
~ başladı. cesedi bulunmuştur. 51 P. Mihalef 

\ ı...~lkadar olduğu zabıta meselesin- Briyansk ve Viya7.ma bölgeler1nde c;en 50 A. Kadronel 
\ ~lide bir muvaffakıyet göster- b.eı: :iç~ne alınmış olan Sovyet kuvvetl.e- 48 İnan şirketi 
'9......-u muvaffakıyet, Amerikanın aman n?ı~ ımh~ında da. te.ra~kiler kaydedıl- 40 Rizn ihracat 
~ canilerinin hesabına uymadı; mıştır. Duşmanın ümıtsız yarma teşeb- 27 jiro ve şU. 
lıı; için odanın şömine (ocak) sine bUslerl her tarafta Alman ı..,talannın 26 M. Kuşakçı 
~ ~tU bomba koydular ve Rabengu- hücumu karşısında muvaffakıyetsizlik- 30 N. Üzilmcü 
'L.__~Ya uçunnak istediler faknt bu le neticelenmiştir. Alınan esirler ve mal- 17 A. R. Barki 
~ ~ makinesinln patlı;aca~ sıra- zeme mikdarı durmadan fazlalaşmakta- 8 Muammer Uslu 
,._~girerken o (A - dı - ol - mı- dır. . .. . .. 3020 Yek!ln 
~ " •ı bı>mın önünde ve ocağı ~öste- Lcningrad onilnde dUn duşmanın ne-hir halde gördil • fes almak için yaptığı bUtUn teşebbHs- 78.'31 Eski yckO.n 
~~t, piri f~inin işareti üzerine ı:; m.~vaffakıyetsiiliğe uğramıştı~. üç s-:::.1 Umumt yekOn 7 
~ llın oca~ını tetkik etti. canilerin gun su.ren ~n~-pışmnlarda yalnız hır pi- 8 ""-~ bir h tl ~ kl dıkl ı yade tilmenının kısmında 28 ağır tank No. 
~t1ı ma arc e oca6 .. sa a ar tah . d'I . u· No 9 

'«I bomba rıp c ı mış r . . • 
~ Y1 buldu. ve patl~masına Savaş tayynrelerimiz dün gece Mos- No. lO 

40 50 43 
41 46 50 
41 49 
42 4i 50 
43 43 
41 47 50 
44 49 
45 50 47 50 
43 375 43 75 
48 50 
50 50 51 50 
49 49 
43 50 47 
45 48 
45 45 
43 43 25 
50 51 
43 75 43 75 
42 42 25 
48 50 48 50 

42 
43 
44 50 
48 50 
52 ~l kal~dan ~vınden uzaga atb. kova ve Leningrndda ehemmiyetli aske- No. 11 

~lece, bır tehhkeye maruz kaldı~ı ri tesislere hiiyiik bombnlnr atmışlar- 74 İnhisar ida. (Si.) 26 
' ar o •A - dı - ol - mı - yan - A - d r iNCİR 

30 

~·\t~benguta gö~ndü ve o~ıu en bil· 
1 
CEVRILEN KüTLELER 388 Silleymnnoviç 

~ilen garplılarca onU~e gedlmez ad- PARÇALA.r-.TMlŞ 242 M . H . Nazlı 
._..dı. muhakkak tehlıkelcrden kur- Bertin, 11 (A.A) _ D. N. B Ajansı- ]25 Konyalı SükrU 
'ben°''ta . .. b'-- ı·k nın askeri bir kaynaktan öğrendiğine 109 M. Zencirci 

M.. - """ yenne gore re .ıx:r ı , ye- .. B . nsk • d ki h 1 _.3 62 Kfımil ve M. :~ Rör . . k gore nya cıvarın a cen e eme 
~ bu e .mU.rşıtlık veya halaskArlı .. Y~- Alman kıtaları tarafından çevrilmiş bu- 55 A. Papagno 
~ Pir kimdi. acaba? .. cMelckussı l So rd 1 akibcti taay 37 İzzi ve Ali Fesçi 
l'ıı1...1 denilen koruyucu Melek mi idi? ~~an vyedet. 0 u a~nınkli 1 1 ö • 26 A. Kadranel 
La:"~ bir ha .-Aı... ruh b: ha al t i yun etmekt ır. Çc\'l"I en t e er ., re 
'1111? Y.u.t;cuu • .r Y e m 10 Birindteşrinde Aiman ordulan tara- 24 Ritaş 
~ , . • . fından daha sıkı bir çember altına alın- 21 N. Elbirlik 
~ • o Piri fini et ve kemikten. hı- m1ş ve muhtelif kısımlara ayr.ilrnıstır. 13 A. R. Barki 
~ ~ bir insandı! Babast~ın ~ayatını Mühim Bolşevik toplululı:lan, Mur- 1102 YekQn 
~ına mukabil verdıği soze sa- manskda cereyan eden meydan muha· 51430 Eski yek!tn 
~•uslu ve ci?~t bir ada~. Fakn~ rebcsinde yapıldığı gibi. karanlıktan is- 52532 Umumi yze~.2_"" 
~ ki blzlm gıbı maddt bır .varlıktı, tifnde ehne~ ve derin bir sUk<lnet icin- ~ 

13 50 
16 
lG 50 
17 25 
17 25 
15 75 
23 
17 
15 
18 25 
18 

~ ~ ve yerine ~öre bır Anda de top dahi kullanmadan Alman hatla- 10 Ton Susam 
~ nasi) kavboluyordu? rına yaklaşarak do~ istikametinde bir - ---
~ oluyor da, havayi n~ içinde harrile yapmağa teşebbüs etmişlerse de BULGA.Rİ~T AHIN 
~ bb-tıiyil> yok oluyordu? Aksine ola· bu gayretleri akim kalmışhr. Alman HA-'CI rıcARE2'1 

21 
18 2ı; 
17 50 
17 50 
18 
15 75 
23 
17 
16 2.'i 
18 25 
18 

:~8 75 

~ ruh. bir hayalet olsa, bir ~k de- batlan Uç kademe olarak takviye edil- .U 
--~ suı:-etle tecessUt edebiliyordu? miştir. Sovyet kUtlesl Almanların !=eti Sofya, 11 (A.A) - Bulgar - Macar 
~~ bu dAvalarla pek meşJ;tul atesU silahları sayesinde imha edilebil- iktisadi münasebetlerini müzak;r7 için 
~ \! rdu; çilnkU o. şarkta. o geniş es· miştir. Yüzlerce So\ryet askerleri mey- bir Macar heyeti Sofyaya gelmlftir. 
ijfı 1hrında bu R!bi fcvkalAdeliklere dan muharebesinde s!liıhlan yanın- İsviçre _!ıeyeti ancak bu ha~run orta-
~ derecede alışkın idi. Ve bildiği bir da bırakılmıştır. Dtismnn kuvvetle- larına dogru Sofyaya gelecekür. 
~ i~ : Her hangi zaman görilnmesi- rinden canlarını kurtarabilenler esir - -- - - ----
~ o Piri fani önüne çıkıyordu!. alınmıştır. KARSIYAKA 
'ııı~-. + Bertin, 11 (A.A) - D. N. B. Ajansı- a. .a wrnww. w:- KEBARE 

~ı::eaen ve ondan sonra kaptan nın askeri mahfillerden öğrendiğine ~ö- ~u&c&:.1 
~~ eVfnden dönUp, bir Hint ma- re Alman ordusuna mensup teşeklı:Ul•er Biçki • Diki$ ve $apka s:!t -dıran odasına girdiği vakit Ra- bir yandan Azak denizi boyunca ileri "i k d 
~ ~~un yüreği ~k sıkılıyordu. Şimdi- hareketine devam ederken diqer v~n· ~ ce yur u 
llıııu "'4lQar üzerine aldığı meseleler ara- dan da biribirini takip eden dalgalar hn- Birbuçuk aydnnberl 1stanbulda moda 
~ bu •Yeşil Buda• meselesi hepsin· linde hareket eden Alman hnva kuwet- üwrinde tetkiklerini yapıp bir çok ye-
't ~Uhim ve karışık idi. leri ehemmiyetli limanları bomb::ılamış· nilikler elde eden yurd müdürü tzmire 
~ ~ Budanın bulunduğu yerde cölih lar ve Sovyetlerin deniz yolu ile kaç•mık avdet etmiştir. Sanat Aleminde srınsuı 
dı~~u söylemek deliliğinde bulun- için yaptıkları gayretlere mani olmuş- bir zevk ile çalısan MAKBULE KEBA
~~u hatırladı. Kendisi ve milze mü- l?l dır. . RE talebesini büyük bir itina ile yetiş-
'!il o kadar aradıklan halde orada bir Berlın. 11 (A.A) - Alman tayyarele-- tirmekte beş ay gibi kısa bir zamanda 
~lillrnuş mahH'tk bulamadılar ri Udoga gölü üzerinde 1000 tonilato- maarif müdürlüğlinden musaddak dip-

lh...~t. her kesin gördüğünd~n ~k luk bir nakli.ye \-apurunu batırmışlar ve loma vererek mezun etmektedir. Kış 
~~ gören gözleri, y~i) Buda hey- 800 tonluk bır vapurda yangın çıkarmış- devresi için kayıt muamelesi her gün 
~ilin Uzerind knn 

0 
BES DAMLA lardır. sabahleyin saat 10 - 12 ye kadar yurtta 

'l~' 1 saıih ~ k' g .. • Uştil Baltık denizinde de 500 tonluk bir va- yapılmaktadır. Alınacak talebe adedi 
Y... ~il Bud 0 anı kta orm be· tirm. pura tam isabetler kaydedilmiştir. az olduğundan ilk mUracaatlar tercih 
:~ '--- t ' a~ldşnUrUr .

1 
n bg~tr.. ~ tŞ Odesa ]imanında da Uç bilvilk gemi edilecektir. 

~aqoe ın o en u un itiUlSının · b 1 1 h lm · K ka d..'' Unda • • k ki b" "' tl bom a ara asara uğratı ıştır. ADRES : arşıya Yemişçi paşa 
."""tı)tl • sıvn ve ·es n ır we e LEN1NGRAD SAHİL sokak No. 5 
~iş idi dam~ kan sızdıran yaralar açıl- BöLGEStNDE 18, 21. 28 ey 5, 12, 19 teş 
~Uli.ij Aynı zamanda işkence altınifa Berlin, ıı (A.A) _ D. N. B: 
~ \' ı;n bu adamların yanı başlanJlda Bolşeviklerin Leningrad bb1gesinde 
~ h j!l Budanın ayniı;j kilçük bir Bu· bir karaya asker çıkarma teşebbüsle
'' e~ ~lciğl bulu~muş idi . Ne için bu rinde Almanlar Rusların asker dolu 18 
~t~P v~ tntbık .olu!1uyor?u? .. Bu hücumbotunu batırmışlar, bir mikdarını 
~ \ı f c cınayetlerı kım işlıyordu? ... tahrip etmişlerdir. 
r. tel' e~l ~eyetinin bütün erkfuıını birer Almanlar 9 llkteşrinde Kronştad lima
~li 0 durmekte kimin alakası ve men- nına ve oradaki harp gemilerine mu
\dqltı ".~rdı? Kendi hallerinde birer vaffakıyetle hücum etmişler, tam isa
~tkt RorUnen büttin suçlan fen heyeti betler knydct.mişlerdir. 

# 1 

Birin<·• sınıf miitchassıs Doktor 
Demir iUI Karnçıoğlu 

Cilt \'C Tennsiil hastnlıklan ve 
ELEKTHİK TlfüA viu:ut 

Birinci Beyler Sokar, No, 55 .. İzmir 
l~lhamra Sineması arl-:asnda sabah
tan okşnma kadar hastalarını kabul 
eder .• "'~alıp götilren meşum vapurun ----

'd~l!ıl ve sah:bi olmaktan ibaret olan J A p ON y A TEU:FON: !t479 (469) 
"liııtıekr· da diğerleri gibi ne için öldü- HindiçBni lıa"na1ılarını ... ,_ _____ • •••=-----'~ 

~!it· isteniyordu?.. "' ------~------
~kta ün bu meseleler kafasını patla~ f$fetecefı- AKH!SAR ASLtYE HUKUK MAH-
,, ol~n Rabengut, her 7.aman imda· Tokyo, 11 (A.A) - istihbarat ne- KFMESlNDEN: 
ı.,~~tısenin yardımını bekliyordu! zaretine göre Japonya Hindiçini kay- Davacı Akbisarın Reşat bey mahalle-
"tt ttlan a bulunan sanatkarane madent naklarının inkişafını tem!n için ittihaz sinden Hliseyin k•zı Emine tarafından 
~h .~aldan tüten tütsü dumanları edilecek tedbirleri tesbit etmek maksa- kocası Abdullah oğlu Hidayet aleyhine 
~ot ~örmez bir hale ~etirm:şti. diyle Hindiçiniye yakında bir heyet açılan boşanma ve çocuk teslimi dava-
~ki eli arasına almış dilşünmek- gönderecektir. sının asliye hukuk mahkemesinde yapı-

- lan muhakemesinde di\valı namına çı-
~~~~~~~~~~~~~~~~c~~~~R~~~~~~~~~~~ k~~n ve wya~nda ~tt d~~u~ı 

1 
BUC'Olf LALEDE 

-TORKÇE 
~Ti.AS E·~~PRESİ 

~ SEStL B. DE MfLtN 
... l~NJ .. I TUZAK 

BUGftNT NDA 
fLK DEFA 

BAKİRAJllAM 
El?ROLFLYN 

2-TÜRKÇE 

=- wxz 

tzmir Çocuk Esirgeme Kunmumun 
tertip eylediii piyango 9/10/1941 eü
nü kqide edilmiJ olduğundan kazanan 
numaralan gösteren listedir: 

Radyo : 982 
Bisiklet ~ 3240 
Fotoğraf makinesi : l 868 
Hasır koltuk : 8 1 
Manükür takımı : 12 1 
Çay takımı : 3323 
Kadife sabahlık : 1038 
Yerli masa örtüsü : 2924, 11 15 
Yatak örtüsü : 1338, 59 
Masa saatı : 2799, 2596 
İpekli yatalc çar§afı : 32 7, 1628, 
789. 
İngiliz battaniyesi : 2348, 2962, 
1476, 1385. 
Kadın kumllJı : 2612, 3004, 1690, 
3170, 2469, 30tı, 3067. 
lpeldi emprime : 450, 967, 1620, 

2452, 3076, 2999, 2939, 2339, 
Havlu : 508, 1571, 1088, 1333, 

859. 3100, 1067, 3399. 2974. 
iş bankası kumbarası : 211 3, t 991, 

2880, 681, 3135, 987, 1418, 1205, 
2859, 347. 955, 2306, 2333, 3103. 
2907, t092, 3379, 1407, 3138, 719, 
31. 

Kadın çorabı : 2591, 2574, 1923, 
2202, 3161, 690, 34' 2, 2172, 2068, 
1965, 652, 2558, 3352, 2547, 993, 
1287, 3216, 2415, 1574, 1840, 1175. 
2526. 2476, 25 72. 

Erkek çorabı : 3264, 716, 2260, 
643. 1011, 1881, 1309. 490, 2491, 
335, 518, 3095, 691, 3062, 2004, 

3128, 2748, 3288, 293. 2737, 1837. 
1350, 1613, 1170, 3071, 3063, 1558, 
3477, 1567. 1280, 3066, 1833, 3047, 
2217, 1712, 453, 672. 2200. 2441, 
3053, 1720, 858, 3254, 183, 2460, 
3324. 3147, 1943. 256'1, 1576. 

Sişe kolonya : 2778, 1·, 1504, 74 
2481, 3016, 2869, 2204, 2433, 26'/7, 
1162. 136, 505, 2165, 1204, 936, 
1855, 2938, 1948, 1413, 2209, 2706, 
3253, .3060, 1552, .3266, 1017, 890, 
1416. 2346, 2828, 1760, 2663, 3499, 
1193, 1301, 900, 1395, 1885, 865, 
1346, 2538. 944, 2603, 2643, 1737, 
2350, 1714. 2178, 1134. 

Tuvalet abunu Tokalon : 2550, 
3241, 3296, 1001. 2403, 2435, 501, 

561, 3228, 2042, 1155, 1870, 3348, 
3226. 1568, 2136, 121-4, 2870, 529. 
1432, 3498, 2848. 2704, 3001. 3193, 

753, 1696. 1051. 420. 
Tuvalet sabunu Piver : 128, 545, 

1013. 1684, 2971, 1157, 2276, 2275, 
863. 2585, 3204, 1224, 1432, 3082, 

2842, 2225, 3449, 3426. 1986, 2809, 
2453. 2548, 989, 1920, 2423. 3251. 
3347. 1091, 2373, ~794, 2163. 

Erkek mendili : 846, 12 70, 33 fO. 
2303, 2594, 1089, 2824, 515, 24, 
1375, 1661. 945, 2987. 3040. 1256. 
15 72, 2 l 38. 3455, 1745, 15 75, 765, 
lOQO, 2932. 2556, 2674, 63S, 2755, 
339" 902. 1783, 2036, 1446, 3403, 
2739. 692, 3222, 1468, 1961. 1782, 

l 03. 1130, 767, 2005, 648, 1952, 
ı369, 1523, 2750, 3154, 2997. 
Kadın mendlH: 292 t, 3096, 2991 . 
16, 3021, 2105. 1966. 3087, 976, 

1988, 1682, 310, 182S, 2367, ı 191, 
3481, 2285. 3197. 714, 184,, 562. 

603, 3109, 209, 1654, 214, 2560. 
1279, 3192, 2019, 2920, 1147. 1012, 
1687, 1268, 3173, 800, 1435, 3438, 
1617, 2345, 391, 234-4, 867, 23-43, 
2406, 1192. '763. 14 t 2. 1229. 
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DR. FVA2' SOYER 
Asker hastanesi bevliye mütehassa.'lı 
İkinci Beyler - Başturak maliye 

şubesi karşısında No.5 
TELEFON : 3453 

(%067) 
~~-..--~---· ~=c:ıı::ıa=c\! 
1ZMIR BELEDIYEStNDEN : 
1 - lt.foiye müstahdemleriyle sihhiye 

şöforlerine kışlık elbise yaptırılmak 
üzere 154 metre ve nümunesine göre 
kumaş satın alınması, yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen be
deli 1008 lira 70 kuruş muvakkat temi
natı 75 lira 65 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 27 /10/ 941 Pa
zartesi glinU sant 16 da encUmene 
müracaatlan. 

2 - Otobtis müstahdemlerine 115 ta
kım elbise ve kasket yaptırılması yazı 
işleri mildilrltiğilrıdeki şartnamesi veç
bile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hnmmen bedeli 1955 lira muvakkat te
minatı 146 lira 65 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankaSJna yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 27/10/ 941 
Pazartesi gUnU saat 16 da encümene 
müracaaUarL 12, 17, 22, 26 (2216) 

::S:C L& 

Ambar inşaatı 
lzmir incir ve üzüm Tarım satış 

kooperatifleri birli~inden: 
İnpat mahalli 

Saruhanlı 
Nazilli (f ilah 
istasyonu) 

Nevi 

Ambar 
> 

Keşif bedeli 

T.L 13.447.26 
11.601.98 

Muvakkat tcminab 

T. L. 1.008.75 
870.15 

. Y~k~~d~ yazılı ~ann açık ksiltmesi 15/10/941 çarpmba günü eaat 16 
Ôa Bırliiımız mcrlcczınde yapılacaktır. Proje, keşif ve şartnamelerini görmek 
istiynlerin Birliğimize müracaatlan. 3, 6. 12 4 l 29 (2154) 

Ballı Banfıası 2'ürfı Anonim Şlrfıetinden : 
. Apğıda müfredatı ve isimleri yazıh kimyevi maddeler ufal· partiler ha

linde ve açık arttırma ile hizalannda gösterllen tarihlerde sahlacakbr Bu 
maddelerle doğrudan doğruya alakalı sanat aahip ve mücsae.elerinin is~nbul
da yeni postahane civuında lıtanbul halk sandığı binasında müt~ltlcil ko
misyona muayyen gün ve saatte müracaatlan ilan olunur. 

Arttırma günü Maddenin ismi Miktan kilo 
ve ııaab 

13/10/9-41 Vulkacit Merkapte 2000 
Saat , .. Vulkacit D 1000 
Saat 14 Vulkacit D. M. 1000 
Saat 14 Vulkacit F. 1250 
Saat 14 
20/10/941 

lgepal C. 350 

Saat 14 Tanigan 500 
Saat 14 Aclde Oxalique 1000 
Saat 14 Biaulfite de soude 2000 
Saat 14 Ncurinu 100 

11 u 13 4251 (2209) 

İZMJR DEF2'ERDARLIOINDAN : 
1 - lnönü caddesinde tapu binaamda )'apılacalc tamirat açlk eblltmeye 

konulmuttur. 
2 - Muhammen ketif bedeli 797 lira 2 kWUftur. 
3 - Mu~akkat teminat 59 lira 78 kuruştur. Bu teminat ihaleyi müteakip 

kat i teminata iblağ edilecektir. 
4 - ihale 1 3 / 1O/94 t pazartesi günü saat 14 te Deherdarlılc binası :ra• 

nmdaki Milli Emlak müzayede salonunda icra edilecektir. 
5 - Talipler keşifname ve şartnameleri Mlli Emlalc müdürlüğ(lnde g&

rebilirler. 
6 - Münakasaya ittirik edecek olanlar nafia müdürlüğünden alaca\

lan vesaiki komisyona ibraz etmeğe mccburdmlar. 
29 12 3970 (2!21)' 

İS'l'ANBVL BELEDİYESİNDEN: 
T emlilik itleri çöp mavnalarını cer için yaphnlacak ahtap romorkör tek

nesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Keşif bedeli 19000 lira Ye 
ilk teminatı 1425 liradır. Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel bımıst 
ve fenni şartnameleri proje ke~f hulasasiyle buna mütcfeni diğer evrak 95 
kuruş mukabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 
1SI10/941 çar,amba gilnü saat J 5 te daimi encümende yapılacaktır. Ta

liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden sekiz gün ev
vel belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklım fenni ehliyet 941 
yılına ait ticaret odası vesiknlan imzalı tartname ve kanunen ibrazı lazım 
gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifntı cevresinde hazırlaya
cak]arı teklif mektuplannı ihale günü saat 1 4 e kadar daimt encümene ver--

mcleri ltizımdır. 30 4 8 12 4027 (2129) 

lzmlr vııavettnden : 
- Vilayet dahilinde hil'umum mayi mahrUkat ile müteharrik fabrilta, 

müessese, atelve ve benzerleri ile çiftlik ve bahçelerde meYcut motörlerin adet 
ve evsafı, sarfettikleri mayi mahrukabn milctannı tesbit için beyana tAbi tutul· 
malan fiat mürakabe komisyonunca karar altına alınmıftır. 

2 - Bu it ic;in tab"ettirilen beyannameler fmıirde iqc müdürlüğünden. ka
zalarda kaymalcamlıkJardan, merkeze bairlı nahiyelerde nahiye müdürlüklerin
den alınıp sorulan suallerin cevaplan yazılacak ve zlrleri tudilc ettirildikten 
aonra ait olduklan makamlara tevdi edilecektir. 

3 - Bundan sonra vaki olacak mahrukat tal '1pleri ancalc bu bcyannamelo
rln usulü dairesinde doldurulup tevdiinden sonra nazan Jtibare alınacağı all-
ltadarlarca malum olmak üzere lan olunur. (2219) 

lzmlıe Vllcivetl Ptrfıni Encifmenlnden : 
lzmir - Bergama yolunun 102x450- I 06x350 kilometrolan araaındakt 3900 

metrolulc tosenin tamiri l aon teşrin pazartesi saat 1 1 de vilayet dalmt encümeıı 
oduında ihale edilmek üzere 5/10/941 den itibaren 29593 lira 91 kurut bedel
le ve kapalı zarf usulJyle eksiltmeye çık anlmlfht'. Keşif evrakı 150 kuTUŞ be-o 
delle turistik yollar mıntaka müdürlü~nden tedarik olunabilir. Muvakkat te
minatı 2220 liradır. ELiltmeve iştirak edccelclcr ihaleden bir hafta eYYCl tu
ristik yollar mıntaka müdürlüğüne müracaatla ehliyet 'ft9ikuı alacak.1ard1r. 
Taliplerin 2490 sayıla lc:anun mucibince hazırlayacaklan teklif mektuplannİ 
ihale gilnG -.at 1 O a kadar vilAyet daimi encümenine vermeleri. 

12 14' 2252 )2214) 

tZMtR stctr...t TİCARET MEMUR-
LUOUNDAN: SL Yl 4043 

lzmirde Mimar Kemalettin caddesin
de 42 numaralı mağazada toptan mani
fatura ticaretiyle ~tigal eden (Ali thsan 
ve Tahsin Necipoğlu) şirketi esas muka
velenamesinin yedinci maddesini değiş
tiren beyanname ticaret kanunu hil
kümlerine göre sicilin 4043 numarasına 
Mvıt ve tescil edildiği ilAn olunur. 

İz.mir sicili ticaret memurluğu resmt 
mühürü ve F. Tenik imzası. 

1 - BEYANNAME: 
İzmir birinci noterliitinden tanzim kı

lınmış olan 30112/937 tarih ve 11411 
numaralı mukavelename ile teşekkül 
eden 1zmirde Mimar Kemalettin cadde
sinde 42 numaralı mağazada toptan ma
nifatura ticaretiyle mUştegil (Ali thsan 
ve Tnhsin Nccipoğlu) unvanlı şirketi
miz esas mukavelenamesinin yedinci 
maddesi mucibince toptan satışa ilave
ten perakende satış muamelesiyle de iş
tigal edeceği şeklinde tlidil eylediğimizi 
ve mukavelenamenin ahkft.mı baki kal
dığını beyan edCTi7-

tzmirde Mimar Kemalettin caddesin-

de 42 numarada kain Ali h.un ve Tali
sin Necipoi!lu şirketi. 

lhsan Necipoğlu, Tahsin Necipoğlu 
Ali N ecipoğlu imzalan. 

Genel sayJ: 10651 
:lşbu 10/10/941 tarihli beyanname al

tındaki imzaların zat ve hüviveUeri dai
rece maruf tzmirdc Mimar Kemalettin 
caddesinde mukimler tüccardan Ali, th
Ean ve Tahsin Necipoj?lunun olduğu ve 
kendilerinin kanuni ehliyetleri haiz olup 
bizuıt yanımızda vazetmiş olduk1annı 
beyan ve tasdik ederim. Bin dokuz yilz 
kırk bir senesi birinci Teşrin ayının 
onuncu Cuma glinü 10/10/941 

İzmir birinci noteri .resnıl mühUr ve 
R. Köymen imzası. 
Genel sayı: 10656 
tşbu beyanname suretinin dairede 

saklı 10/ 10/ 941 tarih ve 10651 genel sa
yılı aslına uygun olduğu tasdik kılındL 
Bin dokuz yüz kırk bir senesi Birincl 
teşrin ayının onuncu Cuma günU 

Biri 20 diğeri 25 kuruşluk damga pulu 
üzerinde lOBirinciteşrin/941 tarih ve 
İzmir birinci noterliği reosmt mühUrU 
ve R. Köymen imzası 4257 (2213) 

lzmirin Altın Kolonyası 

Altın Ruya 

ZEVK, SANAT, BEDAYİ 

KEMAL K. AKTAS 

Hilal Eczanesi 
\,,., tı.K DEFA BİR TfJRKE 

GÖNOL VERDİM 

"?' dosyanın celbine karar verildi~inden 
bahseden gıyap kararının gazete ile 
ilfuıen tebliğine ve muhakemenin de 
11111/941 Salı gliııü saat 14 de talikine 
karar verilmiş olduğundan davalının 
itirazda bulunmadığı ve mahkemeye 
t'(elmediği takdirde muhakemenin gıya- l 
l.ında bakılacağı ve bir daha kabul olun
mıyaca~ı tebliğ makamına kaim olmak 

' üzere illin olunur. 4281 (2215) l "411•••••••---------------------------------' 



Silf ASI VAZİYET 

Mihvere bakılır
sa Sovyetler 
artık yıkılmış 

demektir 
lngiliz lere göre Rus
ların Volgada cephe 
kurması mümkün 

Rus hükümeti Moskova· 
dan taşındı mı? · ·Japon· 
lar yüksekten atıyorlar 
Amerikada iniiratçılık 

azalıyor.. . 
Radyo gazetesine göre tarihin en bü

yük savaşlarından b!risi olan• Rus - Al
man harbi harekatı bütün dünyanın en 
tlyade meşgul olduğu bir hadisedir. Her 
iki taraf ta propagandaya hız vermişler
dir. Mihver kaynaklan artık •Rusynda 
bir devlet kalmamıştır, Rusyanın bütün 
nskerleri kuvvet1i çenf>crler içinde ya
vaş yavaş imha edllmektedir• diyorlar .. 
Mihvere göre bundan sonra Alman or
dusu için ancak Rus ordusu kırıntıları
nı toplamak işi kalıyor. 

Ruslar bu mesele üzerinde en az söz 
söyliyen adamlardır. Rus tebliğleri kı
sadır; yalnız bir kaç günden beri Vi
ynzma ve Briyanskta şiddetli dövüşme-· 
lcr olduğunu biraz daha tafsiJatJa bildir
mektedirler. 

İngilizler vaziyetin ciddiyetini tasdik 
etmekle beraber Almanlarca mübalaga
landırıldığını söyliyorlar ve 70 tümen 
Rus askerinin çevrilmiŞ olduğunu kabul 
etmiyorlar. Alınan zayiatının çok oldu· 
ğunu ve Timoçenko ordularından bir 
klSmının geri çekilmeğe muvaffak ol
duklarını söyliyorlar. 

Londra, en kötil ihtimale göre Rusla 
rın Volga nehri üzerinde bir cephe ku
rabileceklerini de söylemektedir. 

Moskovanın da tehlikede olduğu 
gizlenmemektedir. 

Dün gelen bir habere "göre Sovyet hiı
kümeti Moskovadan aynlmıştır ve ya
hut ayrılmak üzeredir. 

İngilizlere göre Rusların Volga nehri~ 
nin üzerine çekilmeleri şarkta savaşı 
durduramıyacaktır ve Ruslar burada tu. 
tunabileceklerdir. Diğer tariıf'tiın da 
Rusyada Polonya mültecilerındôn Uç tü
menlik bir kuvvet teşkil edilmiştir ve 
bu kuvvet Samarada bulunmaktadır. 
RUSYAYA tNctLtz YARDIMJ . ' 

Rusyadaki vaziyet karşısında İngilte
re, kiralama ve ödilnç verm~ usullerine 
göre Rusyayn malzeme verece'Ktir .. Yani 
lngiltere Rusyadan bu malzeme muka
bilinde wra alınıyacak, Rusya da ham 
madde verecektir. Fakat Ruzvclt, kira· 
lama- kanunu mucibince Rusyaya yar
dun yapauuyacaktır. Buna Amerikanın 
kuvvetli katolik balkı mAni olmuş gi
bi görünüyor. Ukin İngiltere, Ameri
kadan alacağı h arp malzemesini aynen 
ve kiralama - ödilnç verme kanunu mu 
cibince Ruslara vereceğine göre arada 
bir fark yok demektir. 

İngiliz yardımı devam etmekte ve bir 
habere göre İngiliz tankları Rus cephe
sine varmış ve Almanlarla harbe başla
mış bulunmaktadır. İngilizler İrana 
Rusyaya nakliyatta kullanılmak Uzere 
20 bin kamyon göndermişlerdir. 

İNGİLTERE VE AMERİKADA 
ENDİŞE 
Rusyaıun son durumu İngiltere ve 

Amerikada bir endişe husule getirdiği 
seziliyor. Gazeteler, İngilterenin Rusya· 
yı yıkılmaktan kurtarmak İçin her feda
Mrlığı yapması IUzumundan ve bu yar
dımın geç kaldığından bahsetmektedir
ler; baz.ı gazeteler ise, •İngiltere karaya 
askl!t' çıkarmak f;Jrsatından istifade et
meli idi, Rusyanın yıkılmasından sonra 
böyle bir fırsat bir daha elde edilemiye
cektirıı diyorlar. 

İngiliz tayyareleri, Almanyayı bUyUk 
ölçtide bombardı!l'an etmeği yeniden 
ele almışlardır. Ingilterenin Rusyaya 
yaptığı yardın1 da ancak bu harekete in
hisar etmekte gibidir. 

J APONLAR YÜKSEKTEN ATIYOR 
Rusyaya karşı girişilen Alman taarru

zunun muvaffakıyeti Japonları yüksek· 
ten atmağa sevketmistir. 

Japqn gazeteleri İngiltere ve Ameri
kayı Japon düşmanı olarak vasıflandır
mağa başlamışlardır. 

Japonlara göre Amerika ile yapılan 
mi.i1.akcrelcr de akim kalmıştır. 
Jnponynnın durumundaki bu değişik· 

lik, Rus durumunun ağır oldu~nu, bel
ki de her şeyden açık olarak bf?lirtınel•· 
tedir. J::ıponlar şimdi. Fransanınki gibi 
Ruslann mirnsına da konmak istiyorlar. 
AMiillİKAOA İ1''FİRATÇII...AR 
AZALIYOR 
Bir1esik Amerika meclisi dikkate d e

ğer bir k~ntın kabul etmiş, 12 milyar 
875 milyon dolarlık bir tahsisat venniş
tir. Bu l.arnnn 67 reye karşı 320 reyle 
ekscr!yetle kabul edilmesi bilhassa dik
kate dc;,l'r, Çünkü bu hal infiratçılann 
mecliste büsbütün azalmış olduğuna de
lalet eder 

---- --

Askeri vaziyet 

YENi ASIR 

Alman ileri hareketi 
devam etliyor 

Yeni Leh orduıu 
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. . ln2:İliz - Ameri- --- Rusyada üç po-
kan yardımını Orelde durdu- Ionya tümeni iki koordinasyon 
da kesme~e 1 ruldulaı~' fakat teskil etmek F k 

karan 

ıcabşıyorlar yine ilerleme- ~işi bitti iat nı.Üra abe komis-
Almanla~kovaıı yı i°e başladılar Dördüncü bir tümen da• yonları takviye ediliy<J 
çenber içine almak ve Rus ya ya ~iareke mi ha kuruluy~r • ~o~onya· . 
uRostotn demiryolunu kl f a·ı · k' b tayyareciler ikı ayda Beledıyeler buğday ve un stoku 

kesmek istiyorlar.. le r e ı ece . 318 tayyare düşürdü •. 
h 

Rbadyokgazethesinck göre R
1
us - Ahlman t ___ Londra, 11 (A.A) - Rusyada esir bu- 1 . ._tı•fıa"r n .. .. ._ j j LaJJı L''Jııi";; ... _.. 

ar ının arn are atı şöy ece uliuıa . luruın Polonyah askerlerden günde as- n ı onune geçıneH ç n H ın nU 
olunabilir: lngi!izler büyülı milı- g:u'i bin kişi yeni teşekkül etmekte olan yardım etmesi lôzını ... 

Le~ingrııd cepheSı~d~ Sovyet kuv- darda Rusların çenber · Polonya ordularına yazılmaktadırlar. 
vetlen Alman çenberını yarmak teşeb- • • d üçüncü Polonya tümeni de hazır gibi
büslerine devnm etmektedirler. Alınan- IÇ5n e fıalntlŞ Olmasına dir. Bir döroiincü fümenin hazırlanm.'\-
l~~n .~ör~ ~~ teşebbüslerin hepsi de püs- ihtimal Veriyorlar.. sına başlanmıştir. Bunların silahlan ve 
kurtulmuştur. Moskovn' 11 (A.A) - Pravda ga- teçhizatı İnglltereden gönderilmektedir. 
Alma.nlar~n Moskovn~.ın J ?O kilo: ;ıetesi, Orelde düşman taarruzunun dur- Polonya ve Çekoslovakya hükiimetlc-

~etre şımalın~e. ~eşcl. bo]gesınde yenı durulduğunu, lakin bir müddet sonra ri arasında yapılan anlaşma iktisadi me
bır tnnrruzn gırıştıkle.rı anlaşılıyor. Al- Almanların kızgın bir hareketle · tekrar selclerden başka siyasi ve askeri saha
°.1anlar burada Knlen~ne .varn~ak . Voro- ileriye atıldıklarını yazmaktndır. Alman- larda dn bir işbirliğini tasarlamış bulun
şılof ordııların~n g~rıleı:_ıne. ınroek ve !arın insan ve mnlzemece zayiatı pek maktadır. 
~u. orduyu gen çckılmege ıcbar etmek çok olduğunu da ilave etmekte ve: 
ıstıyqrlar; buna muvaffak olurlarsa, cAskerlerimiz cesaret ve fedakarlıkla 
Onega v~ Ladoga gölleri nrasındaki harp etmektedir> demektedir 
Fin kuvvetlerine yardım ve Moskovayı INGiLIZLERE GöRE VAzlYET 
şimalden t~~dit edebileceklerdir. . . . Londra, 11 ( A.A) - Analist mec-

.. Çenber ıçınd~ kalan Rusların hı~ ıkı muası askeri vaziyet hakkında şu müta
gune ~a.dar te~lım olmaları bekle1.!ıyor. \ea} 1 sert etmektedir: 
Or~l ıs!ıkam~tı.nden ~lm?nlar dowgu ve Timoçenko ordusuna karşı yapılan 
dogu şımal ıstıknmctıne ılerlemege çn- Alman hücumu yavaılamış gibi görü
lışıy~rlar. Al~~nlann T olaya vardı klon nüyorsa do müstevliler ilerlemeğe de~ 
da rıv~yet edılıyor. Tola, Moskovadan vam ediyorlar. Ayrı iııtikamelte. yapılan 
1 70 kılometre cenuptadır. iki hücum inkiıınf etmektedir. Bu bölge-
Almanların şimalde R~~], m~ıkez- lcr Smolcnsk ve Briyansktır. 

de Cak ve cenu~ta Tola ıstıkametındc~ Rusyadan gelen ve Rus teşckkülle
Moskovayı tehdıt ederek Rus merkezı- rinden mühim bir miktarının Alman 
ni de çenber içine almnk istedikleri an- çenbcrinden kendilerine bir yol açtıkla
laşılıyor. rını bildiren haberlere rağmen belki de 

• ~lman o~d~su . Moskova yaylasına büyük miktarda Rus te§Ckküllerinin 
hakım olabıldiklen taktirde Sovyet or- çenber içinde kaldıkları anlaşılmakta
dulannın Volganın batı bölgesinde de d ır 
tutunabilmeleri şüphelidir. İ..ondra, 1 1 (A.A) _ Gelen raporla-

iNCtU Z VE AMERtKAN ra göre, Moskovaya hrşı yapılan Al-
y ARDIMINA KARŞI man taaarruzu Smolensk ve Briyansk 

Cenup bölgesine gelince: Melitopol 
ve Maryatopol arasında çenber içine 
alınını, olan Rus kuvvetleri henüz. im
ha edilememiştir. Gelen haberlere göre 
Ruslann Rosto( istikametinde tazyikine 
devam edilmektedir. Bu mevkiin Al
manların eline geçme.si, fimal Kaflcas 
yollarını tehdit altına alacaktır. Rostof 
demir yollunun keıtilmesi ise, yapılmak
ta olan Kafkas yardım ve nakliyatını 
sekteye uğratacaktır. 

Verilen haberler doğru ise, Sovyet
ler sanayi bölgelerinin oldukça mühim 
kısmım kaybetmişlerdir, orduları da 
eok miktarda malzeme kaybetmiştir. 
Bunun için Amerika ve lngiltere büyük. 
fedakarlıklarla So-yyetlere her çeşit 
malzeme göndcrmeğe başlamışlardır, 
Bu malzeme ve pe.trol yardımının büviik 
bir kımlı Kafkas yollariyle yapılmakta
dır. Almanlar Rostofa el atarlarsa, bu 
vardım Kaflcas yollanndan yapılamaz. 
Bu taktirde nakliyatı Hazer denizinden 
yapmak mecburiy~ti hasıl .olacaktır ve 
Almanlar bu yardımlara mani olmak 
içindir ki Kafkas yollarını tehdit edebi
lecek bir vaziyet elde etmek istiyorlar. 
lar. 

---- ---
YENi BiR BEYANNAME 

btikametlerlnde ink~f etmektedir. Bu 
geniş sahada pek çok Rus askerlerinin 
çevrilmiş olmasından korkulmaktadır. 

Rusların Azak deni7j bölgesindeki 
vaziyetleri de telllikeli görünmektedir. 

ALMANLARIN ıKi HEDEFi 
Vaşington, 11 (A.A) - Unayted 

Pres: Moskovaya yapılan Alman taar
ruzu iki noktadan açılmaktadır. Bunlar
dan birisi Moskovaya doğru yapılmak
tadır. 

tldncisi de Briyansk - Blokov hattın
da inkişaf etmek üzeredir ve T o ladan 
Dre]e üzerinden Moskova - Harkof böl~ 
gcslni hedef tutmaktadır. 

Diğer taraftan Ruıılann Az.ak denizi 
bölgesindeki vaziyetleri nazik ve ciddi 
addedilmektedir. 

MOSKOVANIN DÜŞMESİ 
MUHTEMEL . 
Vaşington, 11 (A.A) - Unayted Pre· 

sc göre Mbskovanın düşmesi ihtimalini 
kabul etmek lüzımdır. 

HARP BİTMiŞ DEÔİLDİR 
Nevyork Taymis gazetesi h u ihtimal

den bahsederek d iyor ki : 
•R usya harpten çekilse bile, Alman

ya bu savaş netiteSinde muazzam zarar
lara uğramıştır. Vaziyet ne olursa olsuq 
bu harbin, tarihin kat'i netke veren bü
yük harplerinden birisi olacağı kabul 
edilemez. Vaziyet ancak geçen sene ha-._,.•• • • b• J ziranındaki vaziyete dönmüş olur.• 

1'".,.11 rrıvetı Ve 1 • Nevyork Tribün gazetesi şöyle diyor: 
•Almanyanın bir mütareke için Rus-

fT J• yı• kl•rlar- yaya teklifte bulunacağı hakkında ciddi 
~ bir şayia vardır .. • 

• İNGİLİZLER IlmAÇ HAREKEI1 mak içın . YAPMIYOR 
Muhalif Deyli Niyuz ise : 

İngiliz a limleri Ruslar ·İngiltere tarafından Avrupaya yapı
ile elele verdiklerini lacak her hangi bir ihraç hareketi, hat-

• ta yalnız bir köprübaşı tutmaktan iba-
SÖy liyorla r.. ret kalsa bile, Rusyayı kurtarabilecck-

Londra, 11 (A.A) - Moskovada top- tir. Maamafih bu hareket yapılamıya
lantılanna başlayan Sovyet bilginlerine caklır; çi.inkü bu hususta yapılan tekli
hitaben neşredilen bir beyannamede de- fe dair Amerika hükümetince hfılA bir 
niliyor ki: Rus ve İngiliz bilginleri, Hit- ce'\·ap gelmemiştir .... Demektedir. 
ler Almanyasının hücumlarını akim bı- - ---

POLONYA TA YY ARF...ClLER.fNtN 
MUV AFFAKIYETLER1 
Moskova, 11 (A.A) - Tns Ajansı bil

diriyor: Bir Polönya resmi tebliği, bir 
Ağustostandan 1 tlkteşrine kadar Polon
ya hava kuvvetlerinin faaliyeti hakkın
da maltlmat vermektedir. Bu tebliğe 
göre Polonya avcıları 1493 Savaş uçuşu 
yapmışlardır. 378 düşman tayyaresi 
muhakkak surette ve 102 tayyare muh
temel olarak tahrip edilmiştir. 
Aynı müddette 48 Polonya tayyaresi 

hasara uğramıştır. Polonyalılarm zayiatı 
64 ölU ve 65 yaralı pilottan ibarettir. 
Polonya tayyareleri Bcrlin, Hamburg, 
Ştclen, Dusseldrof ve Kolonyaya müte
addit defalar hücumlar yapmışlardır. 
Bütün bu barekft.tta 64 pilot ölü ve 106 
pilot kayıp tel.Akki olunmaktadır. ___ , ___ _ 
Rus ya ya yardım icin 

' 
yapılan gayretler . -

ln~ilizler Irana 
20 bin kamyon 

{!'Önderdj)er 
lRAN ŞiMENDiFERLERi DE 

. ISLAH EDiLiYOR 
Londra, l l (AA) - Birletik krallık 

korporatıyonu lrandan kara yoliyle 
nakliyah kolaY.'.latbrmak içn memleke
te 20 bin kamyon göndermi3tir. K or
porasyon lran kara ve demir yoUarmın 
Islahı i~ine ba~lamıştır. Şimdi günde 
350 tonluk e§ya nakliyatına müsait olan 
demir yollan bir sene geçmeden gijnd e 
üç bin ton nakliyata mmait bir hale k o
nacaktır. 

Avustuıalyadun b u maku.tla bana 
mühim miktarda ıimendifer malzemesi 
gönderilmekted ir. 

---- ---
BiR GOROŞ VE HiTAP 

Nazi Almaııya
sını ezmek için 

üç cephe 
Mefgul yerler hallıı.."'ın 
da imanlarını lıaylJet· 

memesi lcizını .. 
Londra, 11 (A.A) - Hollanda baş

vekili Hollanda milletine hitaben bir be
yanname neşretmiştir. Bu beyannamede 
ezcümle şu satırlar mevcuttur: 

rakmak, hürriyeti ve bilgiyi kurtarmak 
için yapılması icap eden gayretlerde bir
leşmişlerdir. İngiliz bilgi adnmlnn ~im
di medeniyetin uğrunda mücadele etti
ği hakikat ve adalet davasma hizmet 
için Rus mcslekdaşlarına verebilecekle

cAlmanlara karşı yapılan harpte üç 
Sov vet lere ~öre cephe vardır. Birinci ve ikinci cephe as-

- BAc. TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - keri ve sınai, üçüncü cephe işgal altın-

ri her şeyi yapacaklardır.> 

---- ---

·ı daki memleketlerde ıstırap içinde bulu-
Moskova, 11 (A.A) - Dün akşıımki nan halkın iman cephesidir. Bu Uçüncü 

Sovyet tebliği: 10 tlkteşrinde kıtalan- cephe ilk ilti cephe ile birleştiği takdir
mız bütUn cephe boyunca çarpışmışlar- de Nazi Almanyası ezilecektir.> 
dır. Viyazma, Briansk Melitopol istika- ,,,,,.,,,,, __ _ 

Ankara,ll(R.G)-Pazartesi gilnU neş- rakabe komisyonuna bildirmeleri 
rolunacak yeni koordinasyon kararlan- eder. Bu şikayetlere karşı a1Aka 
nın mühimleri hakkında şu malumat rilmez.se doğrudan doğruya vek!Uetl 
verilmektedir: her verilmesi lazımdır. 

Vilayet fiat mürakabe komisyonlarına İkinci karar ticaret vekaleti c 
yeni kadrolar ilave edilecektir. Bazı vi- 500,000 liralık mütedavil E nn"y 
!ayetlerde yeniden fiat milrakabe ko- mesine dairdir. VekAlet bu ~C'rrı ıı 
misyonları da teşkil edilecektir. ekmeklik buğday ve un stokları ' 
Yurttaşlarımız memurlarla işbirliği getirecek, "bu stoklan belediyeler ~ 

yapmadıkları takdirde ihtikfinn önüne <:aktardır. Malfuiı olduğu üzere ~ 
geçmek mümkün değildir. Bu sebeple ofisinin · elinde milhim stoklar VST"'ı 
halkın muayyen fiatler üstünde mal Bu yeni kararla yapılacak stoklar 
almamn.sı ve f32la para isteyenleri mil- diyeler içindir. 
~..CCO-J"J"~~ccıccıcaocococococococoaoccooo''ııcıcooooooo~l':JO"°ı:ıoıı:ıoıXM::ıoı~~ 

Ma arif Vekili kitap n .. eselesi 
dive bir şev vok divor 

İstanbul, 11 (Yeni Asır) - Maarif Vekili Hasan Ali Yücel tstanbula ge 
lir; burada bir hafta kadar kalacağını söylemiş ve: 

- Kitap meselesi diye bir şey yoktur, demiştir. 
Vekil öğleden sonra MUhendis mektebini ziyaret etmiştir. 

A khisarda Atatürk •• 2UDU •• 
Akhisar, 11 (A.A) - Atatilrklin Akhisara geldiklerinin 16 ncı yıldö~~~ 

nascbetiyle bir tören yap~ ve Ebedi Şefin hatırası saygı ile yad e<1iımİlr: 

Dün Ankarada yapılan maçlar 

Maskcspor ve Harbiye 
idma·n yurdu galip geld 
Grelıo Rumen güreşlerinin çoğuna Anlıar 

pefdlvanları Jıazandı.. 
Ankara, 11 (Hususi) - Lik m açla

rİna bugÜn (dün) 19 Mayıs atadyomun
d a devam edilrnil}tir. ilk ku,ıla~ayı 
Maılcespor .. Demirspor yapmışlardır. 
her iki devrede de Maakespor lyi bir 
oyun çıkarmış ve 3 - 1 galip gelmiştir. 

ikinci maç Harbiye idman yurdiyle 
Gençlerbirliği uannda yapılmıştır. H ar
biyeliler b irinci d evrenin 15 ncl daki
kasında ilk gollerini yapmışlar ve dev
reyi bir sıfır galip bitirmitlerdir. lldnci 
devrenin ikinci ve on >kine d akikalann
da Harbiyeliler daha iki gol atmıtlar
dır. Gençlerbirliği de ikinci devrenin 
dok.uzuncu ve on Gçüncü dak.ikalan nda 

Makineye 
Verilirken 
Timoçenko or
dı.suna takviye 

kıtaab 
' 

ı(Önderildi •• 
Moskova, 11 (A.A) - Krasnaya Svoz

danm bir telgrafına göre Timoçenko or
dularına yardım etmek üzere merkez 
cephesine mühim ınikdarda takviye kı
talan gönderilmiştir. 

Bu takviye k.ıtaları ağır tanklardan, 
motörlü piyade ve topçu birliklerinden 
ve süvari teşekküllerinden mürekkep
tir .. 

--- --
Tobrukta bir 

iki gol yapmağll ).ll1,1vaffak olmu 
da Harbiyeliler bu maçı 3 - 2 geliP 
mek suretiyle kazanmıl}lardır. 
co~ MOSABAKALARI 
Ankara, 11 (Hususi) - Buglill 

pılan Greko Rumen gÜreş müsaba 
nnın neticeleri ıunlardır: 

56 kiloda Ankaragücünden 
6 1 ltiloda AnkaragÜeünden Mu 
66 kiloda Anlr.aragÜcünden Y af81• 
kiloda Ankaragücünden Celil, 79 
da AnkaragÜcünden Vahit, 87 
Ankaragücünden lsmail ve ağır si 
Demirspordan Şükrü Balkan galip 
mişlerdir. 

Briansk 'e Vi' 
yazmada havi 

harekatı •• 
Berlin, 11 (A.A) - D. N. B. ııiıl 

rendi~ göre Viyazmiı ve Brl
gesiııdeki harekAt esnasında ~ 
va kuvvetlerine mensup te 
mağl\ip edilen Sovyet kıtalarmın 
hatlarını kesmişlerdir. Tesirli boDl 
mantar neticesinde 13 tJ'en yoldall 
kanlmış ve boş demiryolu i,sWyon~ 
kılmıştır. Bundan başka vagona iP. 
rilm.iş ilci top ve her cinsten 450 "el 
vasıtası Alınan bombalariyle tahriP 
miştir. 

Harkofun doğusundaki de:mlı')' 
şebekelerine de hüaumlar yapılınJS 
Alman savaş tayyareleri burada \it; 
ni yoldan çıkarmışlardır. 
Şimal bölgesinde hava kuvvetl 

zin hücumları nakil vasıtalarını 
na uğratmış ve samw; vagonl 
mürekkep bir treni tahrip etmiştir· -·-An"erika 49 pet

rol 2emisi 
yaptırıyor 

metlerinde muharebeler bilha~ı;a şiddet,. v · y . 
li olmuştur. arcova ahu-ri: ~~~~~~~ ii ~~~ ~~~:e:;i ı:: Y mevzie yaıı.ılan 
yıptır. dileri B"lıktan 

ln2iliz tayyare 
ferinin Alman1 

üzerindeki 
akınları ••• 

Amerika dünyanın en 
büyük petrol gemisi fi· 

losuna sahip olacak.. 
Vaşington, 11 (A.A) - Bahriye ko

misyonu 10750 şer tonilfıtoluk 49 tane 
petrol gemisinin inşasına dair olan mu· 
kavclelerin imzalandığını bildirmiştir .. 
Bu gemilerin inşasından sonrn Amerika 
diinyanın en büyük petrol gemisi filo· 
suna sahip ofacaktır. 

RUSLAR VEHAMETı ~ bhcumla zapte-
GtZLEMtYORLAR •• ı •• 
Moskova, 11 (A.A) - Kızıl yıldız 0 uyor d•td• t k 

gazetesinin yazdığı bir makaleye göre 1 1 ve e rar 
cepheden gelen haberler Sovyet ordu-
sunun üç cephede çok müşkül :artlar Diğer Varşovaldara gö· aerı• alındı 
altında mukavemet gÖıılermeğe çalış- ~ ••• 
makta olduğunu ve Brinaskta da vazi- r e ölen Yalludifer tam Kahire, 11 (A.A) - Orta şark İngi
yetin ciddi bulunduğunu göstermekte- H40» misli f azfa.. liz kuvvetleri umumi karargahının teb-
dir. Azak denizi bölgesinde ordu hayat Londra, 11 (A.A) _Resmi Alman is- liği : 9/ 10 ilk teşrin gecesi düşman Tob-
ve memat ııavaşı yapmaktadır. tatiStiklerinc göre içinde yanın milyon ruk müdafaa çevresi dışındaki bölgclcr-

.. Sanayi mer~~zlerinin bir çoğu da yahudi kapatılmış olan Varşovanın ya- de mühim ınikdardn tankları harekete 
duşmanın tehdıdı altındadır. hudi mahallesinde ölüm mikdarı müt- geçir~tir. Yalnız 9 İngiliz askeri tara-

ALMANLARIN VERDiKLERi h" b" . b . bul ak d T hnd kahr lidaf d"l k .. ZA YJA T ış :.r nıs eti m ta ır. emmuz . an amanca m aa e ı en u-
Moskova 11 (AA) _ v· bö'l- ayında Varşovada ölen 4775 kişinin 3459 çilk bir mevzi düşmanın eline düşmüş-

• · ıyazma k" · · h d' 1' Y h dil V ·· t•· I
0

k' k · kil Y< aff k ges1nde dü~man hücumu ağır zayiat ver- ışısı ya -~ ıc ır ... ~ u ~r ~şov~ nu- ur. ı as er gerı çc met::e muv a · 

Londra, 11 (A.A) - İngiliz ha~ 
zaretinin tebliği : Hava şartları~ 
}eşmesi üzerine bombardıman se 
dün gece Alınanyaya karşı yenideJ1 
cumlarma başlamıştır.. _ li 

Kolonya ve Ruhrdaki başlıca bedi" 
bombardunan edilmiştir. 

itniya - Su!garistan 'J'clıl]o~iliz ve 
~=~~r~t~A.A) _ haly ile Bul- l!mer8~an sefirlerinin 

diriler.ek geri püskürtülmüş, Almanlar fusunun uçte bırını !~~.kil e::ıklcrı .. hal· olmuştur .. Sonradan düşman tankları 
800 zabit ve a!!ker zayiat v~rmişlerdir. d~ bunlnr a~s~nda olum dıger. nufusa yakın bir mesafeden tanklarımızın hü-

Brianskta 43 tank ve tabur imha nısbetJc 40 mıslı fazladır. Yahudıler ara- cumuna uğramışlar ve aldıklan tam isa
edilmiştir. Yine Briyanskta 23 tank tah- sındaki ölümlerin üçte biri açlık yüzün- betler üzerine geri çekilmeğc mecbur 

Rotterdam, Ostand, Dünkcrk ve.1, 
doya kar~ı ikinci derece ehernf1l'tf ~ 
baskınlar yapılmıştır. Tanrruzi Jceıp> M".ı 
reklltı yapan avcılarımız düşman ;:I 
altındaki arazide tayyare meydal'l 
bombardıman etmişlerdir. d~ 

10 bomba tnyynremiz üssüne 

garistan arn.,ında yapılmakta olan ticari ih!tiVt!r.ları •• 
müzakereler bitmiş ve bir çok anlaşma- Tokyo, 11 (A.A) - lngiltere ve 
lnr nkdt:>dilmiştir. Bu anlaşm:ılar sayP.- birle~ik devletler büyük elçiliklerinin 
sinde iki memlf'ke t ornsındaki iktiııadi kolorifcr tesisatı İçin muhtaç olduk]an 
mlibadele büyük bir ehemmiyet ve petro)u satın almalanna miisaade edil-
ı:::enişleme arı:etmektr.dir. miştir. 

rip edilmiş ve 80 esir alımnıştır. dendir. Blr aylık rakamlar kat'i bir de- olmuşlardır. . . 
Kızıl donanma hava kuvvetleri tara- Hl olmamakla beraher bunlar son za- Karanlık bunların kuvvctlerımız ta-

fından bir Yunkers, lngiliz tayyareleri mnn1arda Varşova gettosunu ziyaret rafından takip edilmesine imkan vcnne
tarafından iki Messersmit tayyaresi dü- eden bitaraf bir diplomatın sözlerini te- miştir. Bu harekattan sonra dün bütün 
şürülmüştür. Bunlardan başka Kızıl do- yit ebnekte<lir. Bu diplomat gettoda gün vaziyet sakin kalmıştır. Hudut böl
nanma tayyareleri beş düşman tayyaresi gördüklerinin k<'ndi!':ine dehşet verdiği- gesinde devriyelerimizin ve topçumu· 
düşürmüş ve iki pilot esir almıştır. ni söylemiştir. zun büyük faaliyeti olmuştur. 

miştir. 

Ameri~efirl Mol,,t 
vadan ayrdmıyor .. -~~ 
Vaşington, 11 (A.A) - Amer~"J 

Moskova büyük elçisinin Ame 
yapacağı seyahat geri kalmıı1tır. 


